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GENUS Senior sukututkimusohjelman
aloitustoimenpiteet

Johdanto
Onnittelemme GENUS Senior sukututkimusohjelman hankinnasta. Tässä
käyttöoppaassa oletetaan, että Windows:in käyttö on lukijalle ainakin jossain määrin
tuttua.

Laitteistovaatimukset
GENUS Senior vaatii toimiakseen vähintään seuraavanlaisen laitteistokokoonpanon:
•
Microsoft Windows versio 95, 98, ME, XP, NT tai 2000
•
PC-yhteensopiva tietokone
•
2 Mt RAM keskusmuistia (suositus 4 Mt)
•
kiintolevy, jossa 2 Mt tilaa (suositus 4 Mt)
Seuraavat lisälaitteet ovat valinnaisia:
•
pöytä- tai käsiskanneri tai digitaalikamera ohjelmistoineen kuvanlukua varten
•
äänikortti äänen tallennusta ja toistoa varten
•
kirjoitin

Ohjelman ensiasennus ja päivitys
Ohjelman ensiasennus ja päivitys suoritetaan samalla tavalla Windows:ista
seuraavasti:

Windows asennus

GENUS Senior ohjekirja

1.

Käynnistä Windows.

2.

Laita Genuksen Levyke 1 - Asennus levykeasemaan tai CD-ROM levy CDROM-asemaan.

3.

Windows 95, 98, ME, XP, NT tai 2000 käyttöjärjestelmässä valitse
Tehtäväpalkin Käynnistä valikosta komento Suorita (Engl. Run)

ª

Suorita valintaikkuna avautuu.
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4.

Kirjoita Suorita komennon esiin tuomalle komentoriville A:\SETUP tai
X:\SETUP (jossa X on CD-ROM aseman kirjan) ja valitse OK tai paina
ENTER näppäintä.

ª

Asennusohjelma käynnistyy.

Asennusohjelma etsii ensin koneelta mahdollisen Genuksen aikaisemman version
sijainnin. Jos aikaisempaa versiota ei löydy, asennusohjelma suorittaa
ensiasennuksen.

Jos aikaisempi
ohjelmaversio löytyy,
asennusohjelma
suorittaa päivitysasennuksen

Lue huolella
README.WRI teksti! Se
sisältää viimeisintä
tietoa ohjelmasta

GENUS Senior ohjekirja

Jos Genuksen aikaisempi versio löytyy, asennusohjelma näyttää aikaisemman version
hakemiston. Ohjelma kysyy varmistuksen uuden version päivittämisestä tähän
hakemistoon. Jos päivityshakemisto on väärä, hakemisto voidaan muuttaa ennen kuin
päivitysasennusta jatketaan.

5.

Jatka Genuksen asennusta asennusohjelman ohjeiden mukaan.

ª

Asennusohjelma luo Genuksen ohjelmaryhmän ohjelmaikoneineen.

6.

Lue huolella asennuksen lopuksi ruutuun ilmestyvä README.WRI teksti.

Asennusohjelma käynnistää lopuksi Write tekstinkäsittelyohjelman, johon
README.WRI teksti tuodaan. Teksti sisältää viimeisintä tietoa GENUS ohjelman
käytöstä ja ominaisuuksista, joten lue se huolella ennen ohjelman käyttöönottoa.
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Ohjelman käynnistäminen ja käyttäjäavain
1.

GENUS käynnistetään kaksoisnapsauttamalla hiirellä GENUS Senior
kuvaketta.

Ohjelma voidaan käynnistää myös ENTER näppäimen painalluksella, kun ohjelman
kuvake on aktiivinen.
Ohjelman käynnistyttyä on ruudulla kolme ikkunaa: Pääikkuna, jossa on hämähäkki
verkkoineen, Kuvaikkuna sekä Teksti-ikkuna.

GENUS Senior vaatii toimiakseen käyttäjäavaimen, joka on viisioisainen kirjain- ja
numerosarja. Saat ohjelman mukana lomakkeen, jossa on käyttäjäavain. Käyttäjäavain
syötetaan ohjelmaan sen asennuksen jälkeen.

Käyttäjäavaimen
syöttämien ohjelmaan

1.

Käynnistä GENU Senior

2.

Valitse pääikkunan vaoikosta Tiedosto komento Ohjelman rekisteröinti.

3.

Täytä kenttien tiedot ohjelman mukana tulleen lomakkeen ohjeiden
mukaan.

4.

Paika OK näppäintä. Jos tiedot on oikein syötetty, ohjelma hyväksyy
rekisteröinnin.

Käyttäjäavaimen syöttämisen jälkeen ohjelma on valmis käytettäväksi.

Apua
Ohjeita Genuksen käytöstä on saatavilla myös ohjelmaikkunoiden Apua valikoiden
kautta. Voit myös käynnistää ohjeen kaksoisnapsauttamalla GENUS Senior ohje
kuvaketta.

GENUS Senior ohjekirja
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Alkeet perheen luomiselle

Sukutiedoston ja yhden perheen luominen
Seuraavassa luvussa käydään läpi yhden perheen luomiseen liittyvät toiminnot. Perhe
sisältää avioparin, heidän yhteisen lapsen sekä toisen puolison vanhemmat - siis
yhteensä viisi henkilöä, jotka edustavat kolmea sukupolvea.

Uuden sukutiedoston luonti
1.

Aloita uuden tiedoston luominen valitsemalla pääikkunan valikosta
Tiedosto komento Uusi...

ª

Tiedoston luonti valintataulu avautuu.

Valintaikkunassa käytetty kieli riippuu siitä, minkä kielinen Windows on käytössä.
2.

Varmista tiedoston
nimen oikeellisuus

Kirjoita valintatauluun luotavan sukutiedoston nimi, esim. PERHE.GNS.

Tiedoston nimen maksimipituus on kahdeksan kirjainta + tarkennin. GENUS
Seniorin tarkennin on GNS, joten sukutiedoston nimeksi soveltuu esim.
VIRTANEN.GNS tai SUKU.GNS. Erikoismerkkien käyttöä nimessä tulisi välttää.
Uuden sukutiedoston nimi on määriteltävä ennen kuin henkilöitä voidaan ryhtyä
tallentamaan.
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3.

Kun olet kirjoittanut sukutiedoston nimen, paina valintaikkunan OK
näppäintä.

ª

Tiedoston luonti valintaikkuna sulkeutuu ja Hakemistot ja tiedostot
valintaikkuna avautuu.
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Hakemistot ja
tiedostot
valintaikkunassa
määritellään
oletushakemistot

Hakemistot ja tiedostot valintaikkunan kautta määritellään oletushakemisto, josta
GENUS etsii sukutiedostolle kuuluvat kuva- (BMP) ja äänitiedostot (WAV).
Valintataulussa määritellään myös sukutiedoston käyttämä lähdetiedosto ja
historiatiedosto.

Kuva- ja äänihakemisto Kuva- ja äänihakemisto määrittää hakemiston, josta ohjelma etsii henkilölle

mahdollisesti tallennetut kuvat ja äänen. Kaikkien sukutiedoston henkilöille
määriteltyjen kuvien ja äänien on sijaittava samassa kuva- ja äänihakemistossa. Kuvaja äänitiedostot voivat olla yhteisiä usean sukutiedoston kanssa.

Lähdetiedosto

Lähdetiedosto sisältää lähteet, joihin eri henkilöistä viitataan. Lähdetiedosto on
määriteltävä ennen kuin henkilöiden tiedoille voidaan antaa lähteitä.
Lähdetiedoston tarkentimen tulee olla *.SOU, joten lähdetiedoston nimeksi käy esim.
LAHDE.SOU. Jos lähdetiedoston nimi ei sisällä hakemistopolkua, lähdetiedostoa
etsitään ensin siitä hakemistosta, jossa sukutiedosto sijaitsee ja sen jälkeen
hakemistosta, jossa GENUS ohjelma sijaitsee.
Lähdetiedosto voi olla yhteinen eri sukutiedostojen kanssa.
SELAA näppäimellä voidaan hakea lähdetiedostoa.

Historiatiedosto

Historiatiedosto kohtaan määritellään sukutiedoston historiantapahtumatiedosto.
Historiatiedoston tarkentimen tulee olla *.HST, joten historiatiedoston nimeksi käy
esim. HISTORIA.HST. Jos historiatiedostoa ei määritellä, ohjelma etsii
GENUS.HST nimistä tiedostoa. Jos historiatiedoston nimi ei sisällä hakemistopolkua,
historiatiedostoa etsitään ensin siitä hakemistosta, jossa sukutiedosto sijaitsee ja sen
jälkeen hakemistosta, jossa GENUS ohjelma sijaitsee.
Selaa näppäimellä voidaan hakea historiatiedostoa.
4.

Aseta hakemistot ja tiedostot Paina OK tai Keskeytä näppäintä.

ª

Hakemistot ja tiedostot valintaikkuna sulkeutuu.
Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Uusi sukutiedosto on nyt luotu.

Laatijan tiedot
Laatijan tiedot valintatauluun kirjoitetaan tiedoston laatijan tiedot, esim. nimi ja
yhteystiedot. Laatijan tietoihin voidaan lisäksi kirjoittaa lyhyt kuvaus tiedoston
sisällöstä. Laatijan tiedot voidaan tulostaa paperitulosteiden alkuun.
1.

Aloita laatijan tietojen muokkaaminen valitsemalla pääikkunan valikosta
Tiedosto komento Laatijan tiedot.

Komento on aktiivisena vain, kun jokin tiedosto on avoinna.

ª
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Laatijan tiedot valintaikkuna avautuu.
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Näytä tiedostoa
avattaessa

Laatijan tiedot valintataulu ilmestyy tiedoston avaamisen yhteydessä, jos kohta Näytä
tiedostoa avattaessa on valittu.

Tallenna

Laatijan tiedot tallennetaan Tallenna näppäimellä.

Keskeytä

Laatijan tietojen muokkaus voidaan keskeyttää Keskeytä näppäimellä, jolloin
muokattuja tietoja ei tallenneta.

Henkilötietojen tallennus - perheen luonti alkaa
tai
pikavalinta F4

1.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Uuden henkilön tietojen
tallennus.

ª

Uuden henkilön tietojen tallennus valintaikkuna avautuu.

Valintaikkunassa on muokkausruudut henkilön perustiedoille sekä näppäimet, joiden
kautta henkilölle voidaan tallentaa lisätietoja.

Henkilöiden
tallennusjärjestyksellä ei
ole merkitystä

Aloitetaan perheen luonti tallentamalla nuorin sukupolvi. Genuksessa henkilöt
voidaan tallentaa missä järjestyksessä tahansa.

2.

Kirjoita Sukunimi valintaruutujen ylimmälle ruudulle henkilön sukunimi
esim. Virtanen.

Voit myös käyttää oman perheesi lapsen tietoja.
3.

Siirry sarkainnäppäimellä (TAB) Etunimi valintaruutuun.

Valintaruudusta toiseen voi siirtyä myös osoittamalla hiirellä haluttua ruutua ja
painamalla hiiren vasenta näppäintä tai käyttämällä pikanäppäinyhdistelmää
ALT+alleviivattu kirjain, esim. siirtyminen valintaruutuun Etunimi ALT+E.
4.

Kutsumanimi
kirjoitetaan
toiseen Etunimi
valintaruutuun

Kirjoita Etunimi valintaruutuun henkilön etunimet, esim. Kalle Antti.

Mahdollinen henkilön kutsumanimi kirjoitetaan toiseen Etunimi valintaruutuun.

5.

Siirry Syntymäaika valintaruutuun ja kirjoita päivämäärä, esim. 23.5.1988.

Voit siirtyä Syntymäaika valintaruutuun ALT+Y pikanäppäinyhdistelmällä.
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Päivämäärät
kirjoitetaan
Windows:in
asetuksien
määräämässä
muodossa, joka
näkyy
valintaikkunan
alareunassa

Päivämäärät pitää kirjoittaa Windows:in asetuksien määräämässä muodossa.
Windows:in asetuksien mukainen päivämäärämuoto on näkyvissä valintaikkunan
alareunassa sijaitsevassa informaatioruudussa silloin, kun jokin valintaikkunan
päivämääräkentistä on aktiivisena.

6.

Siirry syntymäajan jälkeiseen Paikka valintaruutuun, johon kirjoitetaan
henkilön syntymäpaikka, esim. Helsinki.

7.

Lopuksi määritellään henkilön sukupuoli. Valitse hiirellä kohta Mies.

Voit siirtyä Sukupuoli valintanappeihin myös sarkainnäppäimellä tai
ALT+alleviivattu kirjain näppäinyhdistelmällä.
8.

Tallenna henkilö painamalla Tallenna näppäintä.

Perheen nuorimman henkilön tiedot on nyt tallennettu. Tallennetaan seuraavaksi
perheen muiden henkilöiden tiedot.
9.

Paina Uusi näppäintä.

ª

Valintaikkuna tyhjenee ja GENUS on valmis tallentamaan
seuraavan henkilön.

Neljän seuraavan henkilön tallennus tapahtuu edellä esitetyllä tavalla täyttämällä ne
tietokentät, joihin tallennettavan henkilön tiedot tulevat.
10.

Kirjoita tallentamasi lapsen isä Matti Tapio Virtanen s. 12.10.1959 ja äiti
Liisa Eeva Virtanen s. 23.4.1960 sekä isän vanhemmat Kalle Eino Virtanen
s. 9.12.1930 ja Ritva Liisa Virtanen s. 23.6.1931.

Seuraavien henkilöiden tallennus tapahtuu edellä esitettyjen kohtien 2-9 mukaan.

Tyttönimi
kirjoitetaan
toiselle
sukunimiriville

Mahdollinen tyttönimi kirjoitetaan toiselle sukunimiriville. Tämän rivin sisältämä
tieto näytetään tulosteissa suluissa ensimmäisen sukunimirivitiedon perässä.

Edell. arvo näppäin
palauttaa tietokentän
edellisen arvon ja
vähentää näin
kirjoitustyötä

Edell. arvo näppäimellä saat aktiivisen tietokentän edellisen arvon palautettua kentän
arvoksi. Esimerkiksi jos nyt painat ensimmäisessä Sukunimi valintaruudussa Edell.
arvo näppäintä, ilmestyy ruutuun nimi Virtanen.

11.

Yksi henkilö on
aina valittu
päähenkilöksi

Kun olet kirjoittanut viimeisen henkilön ja tallentanut tiedot Tallenna
näppäimellä, paina Keskeytä näppäintä.

Uuden henkilön tietojen tallennus valintaikkuna sulkeutuu ja näet, että viimeiseksi
tallennetusta henkilöstä on tullut päähenkilö.
Seuraavaksi käydään läpi, kuinka tallennetuille henkilöille luodaan henkilösuhteet.
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Henkilösuhteiden muokkaus (käsikirjoitus)
- asetetaan perheen suhteet
Henkilösuhteiden asettaminen ja muokkaus tapahtuu Käsikirjoitus valintaikkunassa.

Uudet henkilöt
lisätään
käsikirjoitukseen
automaattisesti

1.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Henkilösuhteiden
muokkaus.

ª

Käsikirjoitus valintaikkuna avautuu.

Käsikirjoituksen henkilölistassa näet kaikki äsken tallentamasi henkilöt. Ohjelma lisää
automaattisesti uudet henkilöt käsikirjoitukseen odottamaan henkilösuhteiden
asettamista.
Henkilöt säilyvät käsikirjoituksessa siihen asti, kunnes GENUS lopetetaan, avoinna
olevaa sukutiedostoa vaihdetaan tai käyttäjä itse poistaa henkilöt käsikirjoituksesta.
Henkilö, joka on jo aiemmin tallennettu (esim. edellisen istunnon aikana), voidaan
myös lisätä käsikirjoitukseen - mutta siitä lisää myöhemmin.
2.

Keskushenkilön valinta 3.

ª

Valitse hiirellä käsikirjoituksen henkilölistasta se mieshenkilö, jolle
asetetaan yksi vaimo, yksi lapsi ja vanhemmat.
Valittuasi henkilön paina Keskushenkilöksi näppäintä.

Valittu henkilö ilmestyy valintaikkunan yläosaan kohtaan
Keskushenkilö.

Keskushenkilö on se henkilö, jolle asetetaan suhteita.

Asetetaan
keskushenkilön isä

4.

Valitse käsikirjoituksen henkilölistasta keskushenkilöksi asetetun henkilön
isä ja paina Isäksi näppäintä.

ª

Valittu henkilö ilmestyy valintaikkunan yläosaan kohtaan Isä.

Osa valintataulun näppäimistä muuttuu harmaiksi riippuen siitä, kumpaa sukupuolta
listasta valittu henkilö on. Esimerkiksi jos listasta valitaan mies (isä), Äidiksi näppäin
näkyy harmaana. Äidiksi näppäin näkyy harmaana myös siinä tapauksessa, jos
keskushenkilöllä on jo äiti.

Asetetaan
keskushenkilön äiti
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5.

Valitse käsikirjoituksen henkilölistasta keskushenkilöksi asetetun henkilön
äiti ja paina Äidiksi näppäintä.

ª

Valittu henkilö ilmestyy valintaikkunan yläosaan kohtaan Äiti.
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Asetetaan
keskushenkilön
puoliso (vaimo)
Asetetaan
keskushenkilön lapsi
Tallenna näppäin
tallentaa asetetut
suhteet.

6.

Valitse käsikirjoituksen henkilölistasta keskushenkilön vaimo ja paina
Puolisoksi näppäintä.

ª

Henkilö ilmestyy valintaikkunan yläosaan Puolisot listaan.

7.

Valitse listasta keskushenkilön lapsi ja paina Lapseksi näppäintä.

ª

Valittu henkilö ilmestyy valintataulun yläosaan Lapset listaan.

8.

Paina lopuksi Tallenna näppäintä. Asetetut suhteet on nyt tallennettu.

GENUS asettaa suhteet GENUS asetti suhteet automaattisesti molemminpuolisiksi. Toisin sanoen, kun
keskushenkilölle asetettiin lapsi, merkittiin keskushenkilö automaattisesti lapsen
automaattisesti
isäksi. Myös puoliso-suhteet asetettiin automaattisesti molemminpuolisiksi.
molemminpuolisiksi.
Tallenna näppäintä ei tarvitse painaa jokaisen Isäksi, Äidiksi, Lapseksi tai Puolisoksi
näppäimen painalluksen jälkeen. Riittää, kun tallennetaan kaikkien suhteiden
asetuksen jälkeen ennen kuin keskushenkilöä vaihdetaan.
Kaikkia henkilösuhteita ei vielä ole näiden viiden henkilön osalta asetettu. Lapsella ei
ole vielä äitiä eikä vanhimman sukupolven edustajista ole vielä tehty avioparia.
Keskushenkilöä joudutaan vaihtamaan vielä kaksi kertaa ennen kuin em. suhteet on
asetettu.

Valitaan lapsi
keskushenkilöksi

9.

Valitse käsikirjoituksen henkilölistasta nuorimmainen henkilö ja paina
Keskushenkilöksi näppäintä.

ª

Valittu henkilö ilmestyy valintaikkunan yläosaan kohtaan
Keskushenkilö.

Keskushenkilölle on jo merkitty isä, mutta äiti puuttuu.

Asetetaan lapsen äiti

Valitaan isoisä tai
isoäiti
keskushenkilöksi

10.

Valitse keskushenkilön äiti henkilölistasta ja paina Äidiksi näppäintä.

ª

Valittu henkilö ilmestyy valintaikkunan yläosaan kohtaan Äiti.

11.

Paina Tallenna näppäintä.

12.

Vaihda keskushenkilöksi toinen vanhimman sukupolven edustajista.

Keskushenkilö vaihdetaan valitsemalla hänet henkilölistasta ja painamalla
Keskushenkilö näppäintä.
Sillä, kumpi vanhimman sukupuolen edustajista on valittu, ei ole merkitystä. Kun
hänet on valittu keskushenkilöksi, pitäisi hänellä näkyä yksi lapsi valintaikkunan
yläosan Lapset listassa, mutta ei vanhempia eikä yhtään puolisoa.
13.

Valitse keskushenkilön puoliso henkilölistasta ja paina Puolisoksi
näppäintä.

14.

Tallenna asetettu suhde lopuksi Tallenna näppäimellä.

Nyt edellä tallennettujen viiden henkilön kaikki suhteet on asetettu. Henkilöiltä
puuttuvat vielä mm. vihkimisajat ja -paikat, mutta ne opit lisäämään myöhemmin.
Käsikirjoituksen muut toiminnot käydään läpi myöhemmissä luvuissa.
Olemme valmiit poistumaan käsikirjoituksesta.
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Valitaan henkilölistasta 15.
päähenkilö

ª

Valitse henkilölistasta se henkilö, jolla on puoliso, lapsi ja vanhemmat ja
paina Päähenkilöksi näppäintä.

Käsikirjoituksen valintataulu sulkeutuu ja listasta valitun henkilön
tiedot näkyvät pääikkunassa.

Päähenkilön
lisätiedot

Pääikkunan yläreunassa, päähenkilön tietojen yläpuolella pitäisi lukea Isä, äiti, lapsia
1, puolisoita 1. Tämä rivi ilmoittaa aina päähenkilön henkilösuhteet, sekä onko
hänellä mahdollisesti tekstiä, kuvia tai ääntä.

Perhekuvaus
palloina

Pääikkunan alareunassa on myös kuvaus päähenkilön henkilösuhteista palloista
muodostuvana kuviona. Pallon edustaman henkilön tiedot saa näkyviin osoittamalla
palloa hiirellä ja painamalla sen vasenta näppäintä.
Ensimmäinen perhe on tallennettu.
Olet nyt Genuksen avulla tallentanut ensimmäiset henkilöt tiedostoon. Toivottavasti
tallennus sujui ilman suuria kommelluksia. Moni asia on varmasti jäänyt
askarruttamaan sinua, mutta löydät kysymyksille vastaukset, kun luet käyttöopasta
eteenpäin.

Genukseen tiedot
tallentuvat sitä mukaa
kun niitä syötetään

Genuksessa ei erikseen tallenneta tai suljeta tiedostoja. Tiedosto päivittyy
kiintolevyllä siinä tahdissa kuin siihen tehdään muutoksia.
Tiedosto sulkeutuu automaattisesti kun lopetat Genuksen. Avoinna oleva tiedosto
sulkeutuu myös silloin, kun avaat uuden tiedoston. Genuksessa voi olla vain yksi
tiedosto kerrallaan työn alla.
Olemme nyt valmiita lopettamaan vasta luodun PERHE.GNS tiedoston
muokkauksen.

Genuksen
lopettaminen

16.

Sulje GENUS valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto komento Lopetus.

Voit lopettaa ohjelman myös tuplanapsauttamalla hiiren vasemmalla näppäimellä
pääikkunan ohjausvalikkoruutua (ikkunan vasemmassa ylänurkassa).
Seuraavissa luvuissa käymme läpi Genuksen toimintoja ROYALTY.GNS
demotiedoston avulla.
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Henkilötietojen muokkaus

Demotiedosto ROYALTY.GNS
GENUS Seniorin mukana toimitetaan demotiedosto ROYALTY.GNS, joka sisältää
joukon Englannin kuninkaallisia. Tämän tiedoston avulla käymme läpi Genuksen
ominaisuuksia.

Demotiedosto on
asennettu ohjelman
asennuksen
yhteydessä

ROYALTY.GNS tiedosto on asennettu Genuksen asennuksen yhteydessä.
Mikäli tiedostoa ei löydy koneelta (jos esim. asennuksessa kohta Asenna
demotiedostot jätettiin valitsematta), voit suorittaa Genuksen asennuksen uudelleen.

Olemassa olevan tiedoston avaaminen

Genuksen
oletushakemisto

1.

Avaa olemassa oleva tiedosto valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto
komento Avaa...

ª

Tiedoston avaamisen valintataulu avautuu.

Tiedoston avauksen oletushakemistona Genuksen asennushakemiston alle luotu GNS
niminen hakemisto. Jos esim. GENUS on asennettu hakemistoon C:\GENUS2,
oletushakemistona on C:\GENUS2\GNS. Asennusohjelma luo tämän alihakemiston
automaattisesti.
Mikäli GNS alihakemistoa ei ole, on oletushakemistona Genuksen asennushakemisto.

Laatijan tiedot
valintataulu
näytetään

2.

Valitse tiedostoluettelosta tiedosto ROYALTY.GNS ja paina OK näppäintä.

ª

Valintataulu sulkeutuu ja Laatijan tiedot valintataulu avautuu.

Laatijan tiedot valintataulu tulee näkyviin vain siinä tapauksessa, että sen kohta Näytä
tiedostoa avattaessa on valittu.
Avatun tiedoston nimi näkyy pääikkunan yläpalkissa

Tiedoston
salasana kysytään
avaamisen
yhteydessä

Jos tiedostolle on määritelty salasana, se kysytään tiedoston avaamisen yhteydessä
(katso lisää Salasana s.91)

Edellinen
päähenkilö ja
Top20 ladataan

Kun olemassa oleva tiedosto avataan, ladataan automaattisesti edellisen istunnon
päähenkilö näkyviin. Lisäksi GENUS täyttää Top20 listan, jossa on edellisen istunnon
20 viimeisintä päähenkilöä.
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Neljä viimeksi
avattua tiedostoa
näkyy Tiedosto
valikossa

Pääikkunan Tiedosto valikon alaosassa on näkyvissä neljän viimeksi avatun tiedoston
nimet. Voit valita avattavan tiedoston myös suoraan tästä valikosta, ilman että sinun
tarvitsee käyttää tiedoston avauksen valintataulua.

Henkilön (Zarahin) lisääminen ROYALTY.GNS tiedostoon
Seuraavassa harjoituksessa ROYALTY.GNS tiedostoon lisätään prinsessa Annen ja
Mark Phillipsin puuttuva lapsi Zarah.
1.

Aloita uuden henkilön tietojen tallennus valitsemalla pääikkunan valikosta
Toiminta komento Uuden henkilön tietojen tallennus....

ª

Henkilömuokkauksen valintataulu avautuu.

2.

Kirjoita Sukunimi kentän ensimmäiselle riville Phillips.

3.

Kirjoita Etunimi kentän ensimmäiselle riville Zarah Anne Elisabeth.

4.

Kirjoita Syntymäaika kenttään päivämäärä 15.5.1981.

Päivämäärä on kirjoitettava Windows:in asetuksien määräämässä muodossa.
Asetuksen malli on näkyvissä valintataulun alaosassa silloin, kun syntymäaikakenttä
on aktiivisena.

Onko jo? näppäin tuo
esille mahdollisen
tuplahenkilön

5.

Valitse sukupuoleksi Nainen.

6.

Paina Onko jo? näppäintä.

Onko jo? näppäimellä voidaan tarkistaa, onko henkilö mahdollisesti jo aiemmin
tallennettu.
Zarahia ei pitäisi olla vielä tiedostossa, joten GENUS ilmoittaa Henkilöä ei löytynyt
tiedostosta.
Jos henkilö olisi jo aiemmin tallennettu, uuden henkilön tallennus voidaan keskeyttää
Keskeytä näppäimellä.
7.

Paina Tallenna näppäintä.

Zarah on nyt tallennettu tiedostoon, ja hänet lisätään automaattisesti käsikirjoitukseen
odottamaan henkilösuhteiden asetusta.
8.

Sulje henkilömuokkauksen valintataulu Keskeytä näppäimellä.

ª

Valintataulun sulkeuduttua on Zarah valittu päähenkilöksi.

Zarah on nyt lisätty tiedostoon. Hänen suhteitaan ei ole vielä asetettu, eikä hänelle ole
lisätty tekstiä. Zarahin suhteet asetetaan käsikirjoituksesta tarkemmin kertovassa
kappaleessa...

Henkilötietojen muokkaus valintataulu
Tässä tekstissä käydään läpi henkilötietojen muokkauksen toiminnot sekä suositukset
siitä, miten henkilötiedot tulisi tallentaa. Suositukset koskevat sekä uuden henkilön
tallentamista että vanhan, jo tiedostossa olevan henkilön tietojen muokkausta.

Tiedostossa olevan henkilön tietojen muokkaus
1.

Hae muokattava henkilö ja valitse hänet päähenkilöksi.
Henkilö voidaan hakea mm. Henkilöhaku toiminnolla, Top20 listasta tai
Tiedoston viimeiset 20 listasta.

GENUS Senior ohjekirja

Henkilötietojen muokkaus • 17

tai
pikavalinta F2

2.

Päähenkilön tietoja voidaan muokata valitsemalla pääikkunan valikosta
Toiminta komento Henkilötietojen muokkaus.

ª

Henkilötietojen muokkauksen valintataulu avautuu.

Uuden henkilön tietojen tallennus
tai
pikavalinta F4

1.

Uusi henkilö lisätään valitsemalla pääikkunan valikosta Toiminta komento
Uuden henkilön tietojen tallennus....

ª

Henkilötietojen muokkauksen valintataulu avautuu.

Valintatauluun voidaan ryhtyä heti kirjoittamaan uuden henkilön tietoja.

Siirtyminen tietokentästä toiseen

Valintataulun kentästä toiseen voidaan siirtyä joko sarkain (TAB) tai
VAIHTO+SARKAIN näppäimillä, ALT+alleviivattu kirjain näppäinyhdistelmällä tai
osoittamalla hiirellä kenttää ja napsauttamalla hiiren näppäintä.

Suvun
tallennusjärjestyksellä
ei ole merkitystä

Suvun tallennusjärjestyksellä ei ole merkitystä. Henkilöitä voidaan ryhtyä syöttämään
joko sukupuun juuresta, latvasta tai vaikkapa keskeltä. Henkilöitä voidaan aina lisätä
mihin kohtaan tahansa.

Sukunimet

Vaikka henkilötiedot voidaankin kirjoittaa vapaamuotoisesti, kannattaa kuitenkin
ottaa huomioon, että sukunimille varattujen kolmen tietokentän ylimmälle
(ensimmäiselle) kentälle kirjoitetaan henkilön viimeisin sukunimi, ja sen alapuolelle
edellinen tai edelliset sukunimet, esim. naisen tyttönimi.

Sukunimien tulostus
raportteihin

Raportteja tulostettaessa käytetään ylintä (ensimmäistä) sukunimikenttää. Raporttiin
otetaan mukaan myös mahdollinen toinen sukunimi, joka tulostetaan suluissa. Tämän
vuoksi ei ylimpään sukunimikenttään kannata kirjoittaa kahta sukunimeä, koska ne
tulkitaan yhdeksi sukunimeksi.

Patro- ja matronyymi

Patro- ja matronyymi kirjoitetaan sukunimen puuttuessa sen paikalle. Sukunimen,
kuten minkä tahansa muunkin tietokentän, voi jättää tyhjäksi.
Toiseen ja kolmanteen sukunimikenttään voidaan myös kirjoittaa side- tai selvittäviä
sanoja.
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Esimerkkejä kattavista
sukunimikentistä

Seuraavassa on esimerkkejä kattavista sukunimikentistä:
Toppa
Pieti eli Vinter
myös Matinpoika (Mattson)
tai:
Hoffrenius
Hourenius vuoteen 1877

Esimerkki huonoista
sukunimikentästä

Seuraava esimerkki edustaa huonosti täytettyjä sukunimikenttiä, koska ensimmäisessä
sukunimikentässä on kaksi sukunimeä:
Hourenius eli Hoffrenius
Houru

Päivämäärät
kirjoitetaan Windows:in
asetuksien
määräämässä
muodossa, joka näkyy
valintaikkunan
alareunassa

Päivämäärät tulee kirjoittaa siinä muodossa, joka on määritelty Windows:in
asetuksissa, sillä ohjelma laskee niistä viikonpäivän. Windows:in asetuksien
mukainen päivämäärämuoto on näkyvissä valintaikkunan alareunassa sijaitsevassa
informaatioruudussa silloin, kun jokin valintaikkunan päivämääräkentistä on
aktiivisena.

Epätäydellinen
päivämäärä

Jos täydellistä päivämäärää ei ole tiedossa, päivämääräkenttiin voidaan kirjoittaa
vajaa päivämäärä minkälaisessa muodossa tahansa, esim. 1730.

Kuolinsyy
Kuolinpaikka kenttään

Kuolinsyylle ei ole omaa kenttää. Jos kuolinsyy on tiedossa, se voidaan kirjoittaa
Kuolinpaikka kenttään.

Sukupuolen
määritteleminen
nopeuttaa
henkilöhakua

Sukupuolta ei ole Genuksessa pakko määritellä. Sukupuoli kannattaa kuitenkin aina
määritellä, koska suuressa sukutiedostossa se nopeuttaa huomattavasti henkilöhakua,
jos sukupuoli on asetettu yhdeksi hakuehdoksi.

Edell. arvo näppäin
palauttaa tietokentän
edellisen arvon ja
vähentää näin
kirjoitustyötä

Edell. arvo näppäimellä saat aktiivisen tietokentän edellisen arvon palautettua kentän
arvoksi. Aktiivisen tietokentän edellinen arvo on näkyvissä suluissa valintataulun
alaosassa. Näin voidaan vähentää ja nopeuttaa kirjoitustyötä tallennettaessa
henkilöitä, joilla on samoja tietoja, esim. sukunimi tai syntymäpaikka.

Onko jo? näppäin tuo
esille mahdollisen
tuplahenkilön

Onko jo? näppäimellä voidaan tarkistaa, onko henkilö mahdollisesti jo aiemmin
tallennettu. Tarkistus vertaa henkilön suku- ja etunimeä sekä syntymätietoja
sukutiedoston henkilöihin. Jos tiedostosta löytyy saman niminen henkilö, tämän
henkilön tiedot näytetään ja kysytään Onko henkilö sama?.

Onko jo?
automaattinen
tarkistus

Genuksen asetuksissa voidaan Onko jo? tarkistus määrittää suoritettavaksi
automaattisesti uutta henkilöä tallennettaessa (katso lisää Genuksen asetukset s. 88).

Tallenna

Tallenna näppäimellä tallennetaan sekä uuden henkilön tiedot että jo aikaisemmin
tallennetun henkilön muutetut tiedot.

Uudet henkilöt lisätään
käsikirjoitukseen
automaattisesti

Tallennuksen yhteydessä uudet henkilöt lisätään automaattisesti käsikirjoitukseen
odottamaan henkilösuhteiden asetusta. Vaikka henkilö lisätäänkin käsikirjoitukseen,
ei hänelle ole pakko asettaa henkilösuhteita. Henkilö voi olla täysin ilman
henkilösuhteita tai suhteet voidaan asettaa hänelle myöhemmin. Henkilöhaun avulla
löydät ne henkilöt, joille ei ole asetettu henkilösuhteita (katso lisää Henkilösuhteet s.
42).
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Uusi

Uusi näppäimellä aloitetaan uuden henkilön tietojen tallennus. Näppäimen
painalluksen jälkeen valintataulu tyhjenee ja uuden henkilön tietoja voidaan ryhtyä
syöttämään.

Keskeytä

Keskeytä näppäin lopettaa henkilötietojen muokkauksen ja sulkee valintataulun.
Muokatut henkilötiedot on muistettava tallentaa Tallenna näppäimellä ennen kuin
valintataulu suljetaan Keskeytä näppäimellä. Keskeytä näppäin hylkää ne
henkilötietojen muokkaukset, jotka on tehty Tallenna näppäimen viimeisen
painalluksen jälkeen.

Vihkimisajat
Vihitty valintataulu

1.

Avaa Vihitty valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 1: vihitty.

Puolisoiden lukumäärä

2.

Määritä henkilön puolisoiden lukumäärä ennen kuin alat syöttää
vihkimisaikoja.

Puolisotietorivit

Puolisoiden lukumäärän valinnan jälkeen ilmestyy listaan vastaava määrä
puolisotietorivejä. Rivi 1) on henkilön ensimmäisen puolison vihkimisaika ja paikkarivi. Rivi 2) on vastaavasti toisen puolison tietorivi, jne.

Puolisoiden oikea
lukumäärä

Jos henkilöllä on ollut kaksi puolisoa, Puolisoiden lukumäärä luetteloruudusta
valitaan luku 2.
Jos henkilöllä on ollut kolme puolisoa, mutta vain viimeisen puolison vihkimistiedot
tiedetään, puolisoiden lukumääräksi on asetettava kolme ja jätettävä ensimmäinen ja
toinen vihkimistietojen kohta tyhjäksi.

Vihkimisaika ja Paikka

3.

Valitse listasta puolisoa vastaava puolisotietorivi ja kirjoita Vihkimisaika ja
Paikka tietokenttiin puolison vihkimisaika ja -paikka.

4.

Tallenna tiedot painamalla OK näppäintä.

5.

Tallenna muut puolisot kohtien 3-4 mukaan.

Järjestysnumero

Puolisoiden vihkimisaikojen järjestystä voidaan vaihtaa muuttamalla kentän
Järjestysnumero lukua.

Poista

Poista näppäin poistaa valitun vihkimisaika ja -paikkarivin. Poistetun rivin alla
olevien vihkimisaika ja -paikkarivien järjestysnumero pienenee yhdellä.

Keskeytä

6.

Poistu Vihitty valintataulusta Keskeytä näppäimellä.

ª

Vihitty valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen muokkaus
valintatauluun.

7.

Tallenna henkilölle asetetut vihkimisajat painamalla Henkilötietojen
muokkaus valintataulun Tallenna näppäintä.

Vihkimisaikojen
tallennus
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Vihkimisajat eivät tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun
Keskeytä näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Vihkimisaikojen lähteet Vihkimisajan lähteet asetetaan Henkilötietojen muokkaus valintataulun Lähteet
toiminnan kautta (katso lisää Lähteet s. 21).

Näytä vihkimisajat ja
lähteet

Päähenkilön vihkimisajat ja lähteet saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan
valikosta Näytä komento Vihkimisajat tai painamalla pakin kuvakenäppäintä
(komento ja kuvakenäppäin näkyy harmaana, jos henkilöllä ei ole vihkimistietoja).
Valintataulun kautta voidaan myös tarkastella ja muokata lähteitä tarkemmin
painamalla Lähteet... näppäintä.

Lähteet
Henkilön jokaiselle tiedolle voidaan asettaa myös lähdetieto. Lähteiden asettaminen
tapahtuu Lähteet valintataulun kautta.

Lähteet valintataulu

1.

Avaa Lähteet valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 2: lähteet.

Henkilötietojen aihe

2.

Valitse Henkilötietojen aihe, jolle lähde halutaan antaa.
Valitun aiheen arvo näkyy luetteloruudun vieressä Arvo kentässä.

Lähdelista

Lähteen tarkempi
määritys

3.

Valitse aiheelle lähde Lähdelista listasta

4.

Tallenna aiheelle lähde painamalla Lähteeksi näppäintä.

ª

Valittu lähde ilmestyy Lähde kenttään. Lähteeksi näppäin näkyy
harmaana, jos aiheelle on jo asetettu lähde.

5.

Kirjoita lähteen tarkemmat tiedot Lähteen tarkempi määritys kenttään.

Lähteen tarkempi määritys voi olla esim. Sivu 23, kappale 3.
6.

Tallenna muut lähteet kohtien 2-4 mukaan.

Poista lähde

Poista lähde näppäin poistaa valitun aiheen lähteen. Poista lähde näppäin näkyy
harmaana, jos aiheelle ei ole asetettu lähdettä.

Lähteiden muokkaus...

Lähteiden muokkaus... näppäimellä päästään Lähteiden muokkaus ja valinta
valintatauluun, jossa voidaan tallentaa uusia lähteitä ja muokata olemassa olevien
lähteiden tietoja (katso lisää Lähteiden luonti ja muokkaus s. 92).
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Henkilön lähteiden
tallennus

7.

Poistu Lähteet valintataulusta Keskeytä näppäimellä.

ª

Lähteet valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen
muokkaus valintatauluun.

8.

Tallenna henkilölle asetetut lähteet painamalla Henkilötietojen muokkaus
valintataulun Tallenna näppäintä.

Lähteet eivät tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun Keskeytä
näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Näytä lähteet

Päähenkilön tietojen lähteet saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan valikosta
Näytä komento Lähteet tai painamalla pakin kuvakenäppäintä (komento- ja
kuvakenäppäin näkyy harmaana, jos henkilön tiedoille ei ole asetettu lähteitä).

Lisäkentät
Henkilölle voidaan tallentaa lisätietoja neljään lisäkenttään, jotka on nimetty
yhteisesti sukutiedoston kaikille henkilöille.

Lisäkentät valintataulu

1.

Avaa Lisäkentät valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 3: lisäkentät.

Lisäkentät näppäin näkyy harmaana, jos tiedoston lisäkenttiä ei ole nimetty tiedoston
asetuksissa (katso lisää Lisäkenttien nimeäminen s. 89). Kuvan lisäkentistä on
määritelty vain yksi, jolle on annettu nimi Koulutus.

2.

Kirjoita lisäkenttien tiedot.

Lisäkenttiin voidaan kirjoittaa 80 merkkiä tekstiä.

OK

3.

Paina OK näppäintä.

ª

Lisäkentät valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen
muokkaus valintatauluun.
OK näppäin hyväksyy muokatut tiedot.

Keskeytä

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Henkilön lisätietojen
tallennus

4.

Tallenna henkilölle asetetut lisätiedot painamalla Henkilötietojen muokkaus
valintataulun Tallenna näppäintä.

Lisätiedot eivät tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun
Keskeytä näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.
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Osoite
Osoite valintataulu

1.

Avaa Osoite valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 4: osoite.

2.

Kirjoita henkilön osoite.

RIVINVAIHTO aloittaa

RIVINVAIHTO näppäin aloittaa uuden rivin osoitetietoja kirjoitettaessa.

uuden rivin

Osoitetulostus raportti lisää haluttaessa henkilön nimen osoitteen eteen, joten nimeä ei
tarvitse kirjoittaa osoitetietoihin.
Osoite voi olla yhteensä 120 merkkiä pitkä.

OK

3.

Paina OK näppäintä.

ª

Osoite valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen muokkaus
valintatauluun.

OK näppäin hyväksyy muokatut tiedot.

Keskeytä

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Henkilön lisätietojen
tallennus

4.

Tallenna henkilölle asetettu osoite painamalla Henkilötietojen muokkaus
valintataulun Tallenna näppäintä.

Osoite ei tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun Keskeytä
näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Näytä osoite

Päähenkilön osoite saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan valikosta Näytä
komento Osoite tai painamalla pakin kuvakenäppäintä (komento ja kuvakenäppäin
näkyy harmaana, jos henkilön tiedoille ei ole asetettu lähteitä).

Henkilön kuvat
Henkilölle voidaan asettaa viisi kuvaa. Ensimmäinen kuva (valintataulussa ylin) on
oletuskuva, joka ladataan päähenkilön Kuvaikkunaan sekä tulostetaan Jälkeläistaulut
raporttiin.
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Henkilön kuvat
valintataulu

1.

Avaa Henkilön kuvat valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 5: kuvat.

Kuvarivin valinta

2.

Valitse valintanapilla Henkilön kuvat alueelta se kuvarivi, jolle haluat
määritellä kuvatiedoston.

Selaa

3.

Hae kuvatiedosto (BMP) Selaa näppäimellä.

ª

Kuvatiedosto valintataulu avautuu.

Kuvatiedosto
valintataulu

Valitun kuvatiedoston tulee sijaita tiedoston asetuksissa määritellyssä kuva- ja
äänihakemistossa, joka on määritelty tiedoston asetuksissa (katso lisää Hakemistot ja
tiedostot s. 89).

Kuvateksti

4.

Valitse kuvatiedosto ja paina OK näppäintä.

ª

Kuvatiedosto valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilön kuvat
valintatauluun. Kuvatiedoston nimi tulee Henkilön kuvat alueen
kuvariville.

5.

Kirjoita kuvalle kuvateksti Kuvateksti kenttään.

Kuvateksti voi olla yhteensä 120 merkkiä pitkä.

Tallenna teksti

6.

Tallenna kuvateksti Tallenna teksti näppäimellä.

Kuvateksti tallennetaan kuvan nimen mukaiseen tiedostoon, jonka tarkennin on
.BMT.
7.

Valitse muut kuvat ja tallenna niille kuvatekstit kohtien 2-6 mukaan.

Poista

Poista näppäin poistaa valitun kuvarivin kuvatiedoston sekä kuvatekstin.

OK

6.

Poistu Henkilön kuvat valintataulusta OK näppäimellä.

ª

Henkilön kuvat valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen
muokkaus valintatauluun.
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Kuvien tallennus
henkilölle

7.

Tallenna henkilölle asetetut kuvat painamalla Henkilötietojen muokkaus
valintataulun Tallenna näppäintä.

Kuvat eivät tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun Keskeytä
näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Näytä kuvat

Päähenkilön kuvatiedostot ja kuvatekstit saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan
valikosta Näytä komento Kuvat tai painamalla pakin kuvakenäppäintä (komento ja
kuvakenäppäin näkyy harmaana, jos henkilölle ei ole tallennettu kuvia). Valintataulun
kautta voidaan valita kuva, joka näytetään kuvaikkunassa.

Henkilön ääni
Henkilölle voidaan määritellä yksi äänitiedosto. Koneessa on oltava äänikortti tai ohjain, jotta ääni voidaan soittaa.

Henkilön ääni
valintataulu

1.

Avaa Henkilön ääni valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 6: ääni.

Selaa

2.

Hae äänitiedosto (WAV) Selaa näppäimellä.

ª

Äänitiedosto valintataulu avautuu.

Äänitiedosto
valintataulu

Valitun äänitiedoston tulee sijaita tiedoston asetuksissa määritellyssä kuva- ja
äänihakemistossa, joka on määritelty tiedoston asetuksissa (katso lisää Hakemistot ja
tiedostot s. 89).
3.

Valitse äänitiedosto ja paina OK näppäintä.

ª

Äänitiedosto valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilön ääni
valintatauluun. Äänitiedoston nimi tulee Äänitiedosto ruutuun.

Soita

Soita näppäin soittaa valitun äänen.

Poista

Poista näppäin poistaa henkilön äänitiedoston. Henkilön ääni valintataulu sulkeutuu
ja palataan Henkilötietojen muokkaus valintatauluun.

OK

4.

Poistu Henkilön ääni valintataulusta OK näppäimellä.

ª

Henkilön ääni valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen
muokkaus valintatauluun.

OK näppäin hyväksyy asetetun äänitiedoston.
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Keskeytä

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Äänen tallennus
henkilölle

5.

Tallenna henkilölle asetettu ääni painamalla Henkilötietojen muokkaus
valintataulun Tallenna näppäintä.

Ääni ei tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun Keskeytä
näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Soita ääni

Päähenkilön äänitiedosto voidaan soittaa valitsemalla pääikkunan valikosta Toiminta
komento Soita ääni tai painamalla pakin kuvakenäppäintä (komento ja kuvakenäppäin
näkyy harmaana, jos henkilölle ei ole tallennettu ääntä).

Numeeriset tiedot
Henkilölle voidaan tallentaa tietoja viiteen numeeriseen sekä viiteen valintakenttään,
jotka on nimetty yhteisesti sukutiedoston kaikille henkilöille.

Numeeriset tiedot
valintataulu

1.

Avaa Numeeriset tiedot valintataulu painamalla Henkilötietojen
muokkauksen valintataulun näppäintä 7: numeeriset.

Numeeriset näppäin näkyy harmaana, jos tiedoston numeerisia tai valintakenttiä ei ole
määritelty tiedoston asetuksissa (katso lisää Numeeristen kenttien nimeäminen s. 90).
Kuvan valintakentistä on määritelty vain yksi, jolle on annettu nimi Adoptoitu.

Numerokentän arvo

2.

Kirjoita henkilön numeeriset tiedot numerokenttiin.

Numerokentän arvo voi olla välillä -32700 - +32700.

Valintakentät

3.

Valitse henkilön valintakentät.

OK

4.

Poistu Numeeriset tiedot valintataulusta OK näppäimellä.

ª

Numeeriset tiedot valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen
muokkaus valintatauluun.

OK näppäin hyväksyy asetetut numeeriset tiedot.

Keskeytä

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Numeeristen tietojen
tallennus henkilölle

5.

Tallenna henkilölle asetetut numeeriset tiedot painamalla Henkilötietojen
muokkaus valintataulun Tallenna näppäintä.

Numeeriset tiedot eivät tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus
valintataulun Keskeytä näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Näytä numeeriset
tiedot
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Päähenkilön numeeriset tiedot saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan valikosta
Näytä komento Numeeriset tiedot (komento näkyy harmaana, jos henkilöllä ei ole
numeerisia tietoja).
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Maakoodi
Henkilölle voidaan asettaa maakoodi, jota voidaan käyttää ohjelman tulevissa
versioissa mm. henkilötietojen tulostamiseen eri kielillä. Maakoodi ei ole vielä
käytössä Genuksen version 2.15 tulosteissa.

Maakoodi valintataulu

1.

Avaa Maakoodi valintataulu painamalla Henkilötietojen muokkauksen
valintataulun näppäintä 8: maakoodi.

2.

Valitse henkilön maakoodi luetteloruudusta.

Uuden henkilön oletusmaakoodi voidaan määritellä Genuksen asetuksissa (katso lisää
Genuksen asetukset s. 88).

OK

3.

Poistu Maakoodi valintataulusta OK näppäimellä.

ª

Maakoodi valintataulu sulkeutuu ja palataan Henkilötietojen
muokkaus valintatauluun.

OK näppäin hyväksyy asetetun maakoodin.

Keskeytä

Keskeytä näppäin hylkää tehdyn muutoksen.

Maakoodin tallennus
henkilölle

5.

Tallenna henkilölle asetettu maakoodi painamalla Henkilötietojen
muokkaus valintataulun Tallenna näppäintä

Maakoodi ei tallennu henkilölle, jos Henkilötietojen muokkaus valintataulun Keskeytä
näppäintä painetaan ennen Tallenna näppäintä.

Näytä maakoodi

Päähenkilön maakoodi saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan valikosta Näytä
komento Maakoodi.

Tallenna nimellä... - kopio sukutiedostosta
Tallenna nimellä... toiminnolla voidaan avattuna olevasta sukutiedostosta luoda
kopio. Kun suodatin on päällä, kopioituvat vain suodattimessa olevat henkilöt.
Tallenna nimellä... toiminto ei kopioi tiedostolle kuuluvia lähdetiedostoja,
historiatiedostoja, äänitiedostoja eikä kuvatiedostoja, vaan ne on kopioitava erikseen.
1.

Tallenna kopio avatusta tiedostosta valitsemalla pääikkunan valikosta
Tiedosto komento Tallenna nimellä...

ª

Tallenna nimellä... valintataulu avautuu.

2.

Kirjoita valintatauluun uuden sukutiedoston nimi, esim. UUSI.GNS.

Toiminto kopioi *.GNS, *.REL, *.TEX ja *.STA tiedostot.

Tallennettaessa
levykkeelle tarkista
levyketila

Jos tiedosto kopioidaan levykkeelle, on varmistettava, että kaikki tiedostot (*.GNS,
*.REL, *.TEX, *.STA) mahtuvat levykkeelle. Tallenna nimellä... toiminto ei jaa
kopiota usealle eri levykkeelle.

Tallenna nimellä... ja suodatin
Kun suodatin on päällä, Tallenna nimellä... toiminto tallentaa vain suodattimessa
olevat henkilöt. Tämä mahdollistaa halutun henkilöjoukon erottamisen omaksi
erilliseksi tiedostokseen (katso lisää Suodatin ja Tallenna nimellä... s. 83).
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Henkilösuhteiden muokkaus

Käsikirjoitus
Tallennettujen henkilöiden henkilösuhteet asetetaan Käsikirjoitus valintataulussa.
Tässä kappaleessa käsitellään käsikirjoituksen ne ominaisuudet, joita ei käyty läpi
käyttöoppaan alussa, kun luotiin tiedosto, johon lisättiin yksi perhe.

Zarahille vanhemmat (ROYALTY.GNS)
Edellisessä kappaleessa lisättiin demotiedostoon prinsessa Annen lapsi Zarah, jolle ei
vielä asetettu henkilösuhteita.
Seuraavassa harjoituksessa Zarahille asetetaan vanhemmat.

tai
pikavalinta F5

1.

Avaa demotiedosto ROYALTY.GNS (katso lisää Olemassa olevan tiedoston
avaaminen s. 16).

2.

Hae Zarah henkilöhaulla valitsemalla pääikkunan valikosta Toiminta
komento Henkilöhaku.

ª

Henkilöhaku valintataulu avautuu.

3.

Siirry Etunimi valintaruutuun, kirjoita ruutuun zarah ja paina Hae
näppäintä.

ª

Henkilölista valintataulu avautuu. Jos Zarahia ei ollut tallennettu
tiedostoon, tulee ruutuun ilmoitus Ei löytynyt yhtään hakuehdot
täyttävää henkilöä. Lisää Zarah tiedostoon (katso lisää Henkilön
(Zarahin) lisääminen ROYALTY.GNS tiedostoon s. 17).

4.

Valitse Zarah listasta ja paina Valitse näppäintä.

ª

Zarah on valittu päähenkilöksi.

5.

Lisää Zarah käsikirjoitukseen valitsemalla pääikkunan valikosta Toiminta
komento Lisää päähenkilö käsikirjoitukseen.

Zarah siirtyi käsikirjoitukseen. Samalla pääikkunan valikon Toiminta komento Lisää
päähenkilö käsikirjoitukseen muuttui harmaaksi ja Ikkunanäppäimistä Käsikirjoitus
muuttui aktiiviseksi.
6.

Hae Zarahin äiti Anne henkilöhaulla käyttäen hakuaiheena etunimeä ja
hakusanana anne sekä toisena hakuaiheena syntymäaikaa ja hakusanana
1950. Voit tyhjentää aikaisemman haun painamalla Puhdista näppäintä.

ª

Henkilölista valintataulu Annen tiedoilla avautuu.

7.

Lisää Anne käsikirjoitukseen painamalla Henkilöhaku valintataulusta
näppäintä +Käsikirjoitus. Sulje tämän jälkeen Henkilöhaku valintataulu
painamalla Keskeytä näppäintä..

Anne siirtyi käsikirjoitukseen. Samalla Henkilöhaku valintataulun näppäin
+käsikirjoitus muuttui harmaaksi.
8.
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Hae Zarahin isä Mark henkilöhaulla käyttäen hakuaiheena etunimeä ja
hakusanana mark, ja lisää hänet käsikirjoitukseen samalla tavalla kuin
lisäsit prinsessa Annen.
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tai
pikavalinta F6

9.

Siirry käsikirjoitukseen valitsemalla pääikkunan valikosta Toiminta
komento Henkilösuhteiden muokkaus.

ª

Käsikirjoitus valintataulu avautuu.

Käsikirjoituksessa on oltava henkilöitä ennen kuin se voidaan avata.
Käsikirjoituksen henkilölistassa näet Zarahin sekä hänen vanhempansa, jotka lisättiin
henkilöhaun jälkeen käsikirjoitukseen.

Zarah keskushenkilöksi
Anne Zarahin äidiksi
Mark Phillips Zarahin
isäksi

Tallenna

10.

Valitse Zarah käsikirjoituksen henkilölistasta, ja paina Keskushenkilöksi
näppäintä.

ª

Zarah ilmestyy valintataulun yläosaan kohtaan Keskushenkilö.

11.

Valitse listasta Zarahin äiti, prinsessa Anne, ja paina Äidiksi näppäintä.

ª

Prinsessa Anne näkyy nyt Zarahin äitinä valintataulun yläosassa.

12.

Valitse listasta Zarahin isä, Mark Phillips ja paina Isäksi näppäintä.

ª

Mark Philips näkyy nyt Zarahin isänä valintataulun yläosassa.

13.

Paina Tallenna näppäintä.

ª

Zarahille asetetut henkilösuhteet tallentuvat.

Zarahille on nyt merkitty vanhemmat. Lisäksi Prinsessa Annelle ja Mark Phillipsille
on Zarah merkitty lapseksi automaattisesti.

C

14.

Tyhjennä käsikirjoitus painamalla C näppäintä.

Ohjelma kysyy varmennuksen tyhjentämisestä - vastaa Kyllä. Käsikirjoitus
valintataulu sulkeutuu.
15.

tai
pikavalinta CTRL+T

Tarkistetaan vielä, onko suhde asetettu oikein. Valitse Zarah päähenkilöksi
pääikkunan valikon Henkilö(t) komennon Top20 kautta.

Top20 henkilölista avautuu, ja henkilölistassa näkyy 20 viimeisintä päähenkilöä.
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16.

Etsi listasta Zarah, ja paina Valitse näppäintä.

ª

Zarah tuli päähenkilöksi.
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17.

Haetaan Zarahin serkut. Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento
Serkut.

ª

Jos Zarahin henkilösuhteet oli asetettu oikein, pitäisi henkilölistassa
olla Zarahin serkut eli neljä henkilöä: kaksi prinssi Charlesin lasta,
William ja Henry, sekä kaksi Yorkin herttua Andrewin lasta,
Eunige Victoria Helena ja Beatrice.
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Käsikirjoitus valintataulu
Tässä tekstissä käydään läpi Käsikirjoitus valintataulun toiminnot.

Valintataulun avaaminen
tai
pikavalinta F6

1.

Käsikirjoitus valintataulu avataan valitsemalla pääikkunan valikosta
Toiminta komento Henkilösuhteiden muokkaus.

ª

Henkilösuhteiden muokkauksen valintataulu avautuu.

Käsikirjoituksessa on oltava henkilöitä ennen kuin sen avaaminen on sallittua.
Henkilöt säilyvät käsikirjoituksessa siihen asti kunnes ohjelman käyttö lopetetaan,
avoinna olevaa tiedostoa vaihdetaan tai henkilöt poistetaan sieltä käyttäjän toimesta.
Käsikirjoituksen henkilölistalla on oltava ne henkilöt, joiden välille halutaan asettaa
suhde. Jos henkilöltä halutaan purkaa suhde, riittää että vain suhteen toinen osapuoli
lisätään käsikirjoitukseen.

Henkilösuhteen asettaminen
Käsikirjoituksessa
olevat henkilöt

1.

Valitse Käsikirjoituksessa olevat henkilöt listasta henkilö, jolle haluat
asettaa henkilösuhteita (eli henkilölle asetetaan isä, äiti, lapset ja/tai
puolisot).

Keskushenkilö

2.

Paina Keskushenkilöksi näppäintä.

ª

Henkilön nimi ja syntymäaika ilmestyvät valintataulun yläosan
kohtaan Keskushenkilö.

Jos henkilöllä on jo suhteita, näiden henkilöiden nimet ilmestyvät valintataulun
yläosaan kyseessä olevia suhteita vastaaviin kohtiin.
3.
4.
Isäksi, Äidiksi,
Lapseksi tai Puolisoksi

ª

GENUS Senior ohjekirja

Valitse listasta henkilö, jonka haluat merkitä keskushenkilön isäksi,
äidiksi, lapseksi tai puolisoksi.
Paina suhdetta vastaavaa näppäintä: Isäksi, Äidiksi, Lapseksi tai Puolisoksi.

Suhde tulee nyt näkyviin valintataulun yläosaan suhdetta
vastaavaan kohtaan.
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Tallenna

5.

Paina Tallenna näppäintä tallentaaksesi suhteen asetukset.

ª

Suhde on nyt asetettu.

Kohdat 1 ja 2 voidaan jättää pois, jos henkilö on jo keskushenkilönä.

Tallenna suhteet
ennen keskushenkilön
vaihtoa

Henkilösuhteet tulee tallentaa ennen kuin keskushenkilöä vaihdetaan. Jos
keskushenkilölle asetetaan useita suhteita kerralla, riittää että Tallenna näppäintä
käytetään vasta viimeisen asetuksen jälkeen.

Suhteet asetetaan aina automaattisesti suhteen molemmille osapuolille, eli kun
Suhteet asetetaan
henkilölle asetetaan lapsi, tulee henkilöstä automaattisesti lapsen vanhempi. Myös
automaattisesti
molemmille osapuolille puolisoiden suhteet asetetaan automaattisesti molemmille osapuolille.

Lapsien järjestys;
Synt.järjestys;
Järj.num.

Lisättävät lapset laitetaan syntymäjärjestykseen, jos kohta Synt. järjestys on valittu.
Jos kohtaa ei valita, lapset asetetaan annetun järjestysnumeron Järj.num. osoittamalle
paikalle. Jos järjestysnumero on suurempi kuin lapsiluettelossa olevien henkilöiden
määrä, henkilö lisätään viimeiseksi.

Puolisoiden järjestys;
Järj.num.

Lisättävä puoliso asetetaan järjestysnumeron Järj.num. osoittamalle paikalle. Jos
järjestysnumero on suurempi kuin puolisoluettelossa olevien henkilöiden määrä,
henkilö lisätään viimeiseksi.

Suhteiden oikeellisuus
tarkistetaan
automaattisesti

Ohjelma varoittaa mahdollisesta väärästä suhteesta, jos ohjelman asetuksissa
määritellyt suhteiden ala- ja yläikärajat rikotaan. Rajoja voidaan muuttaa valitsemalla
pääikkunan valikosta Tiedosto komento Genuksen asetukset (katso lisää Genuksen
asetukset s. 88).
Isäksi, Äidiksi, Lapseksi ja Puolisoksi näppäimet näkyvät harmaana, jos suhteen
asettaminen ei ole mahdollista. Esimerkiksi kun listasta on valittu mies, Äidiksi
näppäin näkyy harmaana.

Samaa sukupuolta
olevien henkilöiden
asettaminen
keskenään puolisoiksi

Samaa sukupuolta olevia henkilöitä ei toistaiseksi voida suoraan asettaa keskenään
puolisoiksi. Voit kuitenkin tarvittaessa kiertää rajoituksen muuttamalla suhteen toisen
osapuolen sukupuolta koskevan tiedon väliaikaisesti. Suhteen asettamisen jälkeen
sukupuolitieto voidaan taas muuttaa oikeaksi. Sukupuolitiedon väliaikainen vaihto on
tehtävä myös silloin, kun samaa sukupuolta oleville vanhemmille merkitään lapsi esim. adoptiolapsi.

Henkilösuhteen purkaminen
1.

Valitse Käsikirjoituksessa olevat henkilöt listasta henkilö, jonka suhteita
haluat purkaa.

2.

Paina Keskushenkilöksi näppäintä.

3.

Paina purettavan suhteen Pura näppäintä.
Jos poistat henkilöltä lapsen tai puolison, valitse ensin poistettava henkilö lapsitai puolisoluettelosta.

4.

Paina Tallenna näppäintä.

Jos keskushenkilöltä puretaan (tai asetetaan) useita suhteita kerralla, riittää että
Tallenna näppäintä painetaan vasta viimeisen muutoksen jälkeen.
Kohdat 1 ja 2 voidaan jättää pois, jos henkilö on jo keskushenkilönä.
Suhde puretaan automaattisesti aina molemmilta suhteen osapuolilta. Purettavan
Suhde puretaan
suhteen toinen osapuoli (isä, äiti, lapsi tai puoliso) lisätään automaattisesti
automaattisesti
molemmilta osapuolilta Käsikirjoituksessa olevat henkilöt listaan, jos hän ei jo ole siellä.
Henkilösuhteita voidaan asettaa ja purkaa yhtäaikaa. Jos esim. olet asettamassa
suhteita, ja huomaat heti tehneesi virheen, voit joko painaa Peru näppäintä tai painaa
suhteen Pura näppäintä.
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Käsikirjoituksen näppäimet
Suhteet

Isäksi, Äidiksi, Lapseksi ja Puolisoksi näppäimet asettavat suhteen Käsikirjoituksessa
olevat henkilöt listasta valitun henkilön ja keskushenkilön välille.

Tallenna

Tallenna näppäin tallentaa suhteisiin tehdyt muutokset.

Peru

Peru näppäin peruuttaa suhteiden muutokset, jotka on tehty keskushenkilölle
edellisen Tallenna komennon jälkeen.

+

+ näppäin lisää keskushenkilön isän, äidin, lapsen tai puolison Käsikirjoituksessa
olevat henkilöt listaan. Lisättävä lapsi tai puoliso on ensin valittava Lapset tai Puolisot
listasta. Listaan voidaan edelleen lisätä sukulaisia valitsemalla aikaisemmin lisätty
henkilö keskushenkilöksi ja lisäämällä + näppäimellä vuorostaan hänen isänsä, äitinsä
jne.

1 Poista listasta

1 Poista listasta näppäin poistaa valitun henkilön Käsikirjoituksessa olevat henkilöt
listasta. Henkilöä ei hävitetä, hänet vain poistetaan käsikirjoituksesta.

2 Vihitty

2 Vihitty... näppäin avaa vihkimisaikojen ja -paikkojen muokkaamisen Vihitty
valintataulun, jossa voidaan muokata Käsikirjoituksessa olevat henkilöt listasta
valitun henkilön vihkimisaikoja ja -paikkoja. Vihitty valintataulun käyttö on selvitetty
kappaleessa Henkilötietojen muokkaus (katso lisää Vihkimisajat s. 20).

3 Päähenkilöksi

3 Päähenkilöksi näppäin valitsee Käsikirjoituksessa olevat henkilöt listasta valitun
henkilön päähenkilöksi. Käsikirjoitus valintataulu sulkeutuu, ja valittu henkilö tulee
päähenkilöksi. Käsikirjoituksessa olevat henkilöt säilyvät kuitenkin edelleenkin siellä.

4 Kopioi...

4 Kopioi... näppäimellä valitaan sukutiedosto, johon kaikki käsikirjoituksen listassa
olevat henkilöt kopioidaan. Henkilöillä säilyvät vain heidän keskinäiset suhteensa.
Tiedosto, johon henkilöt kopioidaan, on oltava jo olemassa, jolloin tiedostoa ei luoda.
Tiedosto voi kuitenkin olla nolla henkilöä sisältävä, luotu ja heti suljettu tiedosto.
Genuksen asetuksissa kohdassa Henkilöiden kopiointi voidaan valita, kopioidaanko
myös henkilön ääni- ja kuvatiedostot sekä lisäkenttien tiedot.

5 Hävitä

5 Hävitä näppäin hävittää keskushenkilöksi valitun henkilön tiedostosta. Toiminto on
peruuttamaton! Ohjelma kysyy vielä varmistuksen ennen henkilö hävittämistä.

Keskeytä

Keskeytä näppäin sulkee käsikirjoituksen valintataulun. Käsikirjoituksessa olevat
henkilöt säilyvät kuitenkin edelleenkin siellä.

C

C näppäin tyhjentää käsikirjoituksen ja sulkee valintataulun. Ohjelma kysyy vielä
varmistuksen ennen käsikirjoituksen tyhjentämistä.
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Henkilöhaku

Päähenkilön haku - prinssi Charles
Tässä luvussa käydään läpi Genuksen hakutoiminnot. Harjoituksessa tiedostosta
ROYALTY.GNS haetaan prinssi Charles ja valitaan hänet päähenkilöksi. Jotta
henkilöhaku tulisi tutuksi, voit suorittaa henkilöhaun, vaikka Charles olisikin jo
valittu päähenkilöksi.

tai
pikavalinta F5

1.

Avaa ROYALTY.GNS demotiedosto (katso lisää Olemassa olevan tiedoston
avaaminen s. 16).

2.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Henkilöhaku.

ª

Henkilöhaku valintataulu avautuu.

3.

Siirry Etunimi kohdan perässä olevaan hakukenttään.

Valintaruudusta toiseen voidaan siirtyä myös osoittamalla hiirellä haluttua ruutua tai
sarkainnäppäimellä (TAB).
4.

Kirjoita kenttään charles.

5.

Siirry kohdan Syntymäaika perässä olevaan hakukenttään.

6.

Kirjoita kenttään 1948.

Jos tarkka syntymävuosi ei olisi tiedossa, kenttään voitaisiin kirjoittaa esim. 19401950 tai 1900-.
7.

Siirry kohtaan Sukupuoli ja valitse Mies.

Sukupuolen määrittäminen nopeuttaa hakua.
8.

Siirry kohtaan Näytä löydetyt ja valitse kohta Yksi kerrallaan.

Kohta Ehdokkailla näyttää kaikki hakuehdot täyttäneet henkilöt listassa, kun taas Yksi
kerrallaan näyttää löydetyt henkilöt yksi kerrallaan sitä mukaa kuin heitä löytyy.
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9.

Nyt hakuehdot on asetettu ja haku voi alkaa. Paina Hae näppäintä.

ª

Henkilöhaku valintataulu sulkeutuu, ja tilalle avautuu Henkilölista
valintataulu.

Henkilölista valintatauluun pitäisi nopeasti ilmestyä prinssi Charlesin tiedot. Jos
tiedot ovat toisen Charlesin, paina Hae seuraava näppäintä, joka jatkaa hakua.

Edelliset hakuehdot
säilyvät, kunnes
ohjelma lopetetaan

10.

Kun halutun Charlesin tiedot näkyvät valintataulussa, paina Valitse
näppäintä.

ª

Henkilölista valintataulu sulkeutuu, ja Charles on valittu
päähenkilöksi.

Jos Charlesia ei kuitenkaan löytynyt ja GENUS ilmoittaa että Ei löytynyt yhtään
hakuehdot täyttävää henkilöä, vastaa ilmoitukseen painamalla OK näppäintä.
Hakuehtoihin on todennäköisesti lipsahtanut kirjoitusvirhe, joten valitse uudelleen
pääikkunan valikosta Toiminta komento Henkilöhaku, tarkista hakuehdot ja yritä
uudelleen.
Edelliset hakuehdot säilyvät kunnes ohjelma lopetetaan.

Lähisukulaisten haku - prinssi Charlesin lähisukulaiset
Pääikkunan valikosta Henkilö(t) voidaan hakea nopeasti päähenkilöksi valitun
henkilön lähisukulaiset: isä, äiti, lapset, puolisot, veljet ja sisaret, serkut, pikkuserkut
tai kolmannet serkut.
Haettaessa päähenkilön isää tai äitiä valitaan hänet automaattisesti uudeksi
päähenkilöksi. Haettaessa muita lähisukulaisia näytetään heidät Henkilölistassa, josta
yksi henkilö voidaan valita päähenkilöksi.
Varmista, että prinssi Charles on valittu päähenkilöksi. Voit tarvittaessa suorittaa
henkilöhaun (katso lisää Päähenkilön haku - prinssi Charles s. 34).

Isä
Valitaan prinssi Charlesin isä päähenkilöksi.

tai
pikavalinta CTRL+I
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1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Isä.

ª

Prinssi Charlesin isästä tulee päähenkilö.

Jos prinssi Charlesin isää ei olisi tiedossa, Isä komento ja kuvakenäppäin näkyisivät
harmaana.
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Edellinen
Palataan edelliseen päähenkilöön eli takaisin prinssi Charlesin tietoihin.

tai
pikavalinta CTRL+D

1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Edellinen.

ª

Prinssi Charlesista tulee jälleen päähenkilö.

Jos nyt valittaisiin komento Edellinen, Charlesin isästä tulisi jälleen päähenkilö.
Toistuva Edellinen toiminto vaihtaa siis vuorotellen kahta henkilöä päähenkilöksi.

Äiti
Valitaan prinssi Charlesin äiti päähenkilöksi.

tai
pikavalinta CTRL+A

1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Äiti.

ª

Prinssi Charlesin äidistä tulee päähenkilö.

Isä ja äiti ovat ainoat päähenkilön lähisukulaiset, jotka valitaan suoraan päähenkilöksi.
Muut näytetään Henkilölista valintataulussa.

Lapset
Haetaan nyt päähenkilönä olevan Elisabeth II:n lapset.
1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Lapset.

tai
pikavalinta CTRL+L

ª

Henkilölista valintataulu avautuu. Listassa on Elisabeth II:n lapset.

Henkilölista näyttää
henkilöt sekä heidän
perustietonsa

Henkilölistassa olevien henkilöiden tietoja voidaan tarkastella selaamalla listaa
nuolinäppäimillä tai osoittamalla hiirellä haluttua henkilöä listassa ja painamalla
hiiren näppäintä.
Listasta osoitetun henkilön tiedot näkyvät valintataulun vasemmalla puolella.
Päähenkilölle haetut puolisot, serkut, pikkuserkut jne. näytetään myös tässä samassa
listassa.
2.

Selaa listaa kunnes saat prinssi Charlesin tiedot näkyviin valintataulun
vasempaan puoliskoon. Paina Valitse näppäintä.

Valitse henkilö
Henkilölistasta Valitse
näppäimellä

ª

Henkilölista valintataulu sulkeutuu, ja prinssi Charles on jälleen
päähenkilö.

Henkilölistan
+Käsikirjoitus näppäin

Henkilölista valintataulun +Käsikirjoitus näppäin lisää listasta valitun henkilön
käsikirjoitukseen odottamaan henkilösuhteiden muokkausta.
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Henkilö voitaisiin valita listasta päähenkilöksi myös tuplanapsauttamalla hiiren
näppäimellä tätä henkilöä.
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Henkilölistan Keskeytä
näppäin

Valintataulu voidaan sulkea Keskeytä näppäimellä, jolloin listalta ketään ei valita
päähenkilöksi.

Puolisot
Haetaan prinssi Charlesin puolisot. Voit suorittaa henkilöhaun, jos Charles ei ole
päähenkilönä (katso lisää Päähenkilön haku - prinssi Charles s. 34).

tai
pikavalinta CTRL+P

1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Puolisot.

ª

Henkilölista valintataulu avautuu, jonka listassa on prinsessa Diana.

Veljet ja sisaret
Haetaan vielä prinssi Charlesin sisaret.
1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Veljet ja sisaret.

ª

Henkilölista valintataulu avautuu, jonka listassa on Anne, Andrew
ja Edward.

Muut lähisukulaiset
Muut päähenkilön lähisukulaiset, serkut, pikkuserkut ja kolmannet serkut haetaan
samalla tavalla kuin veljet ja sisaret. Hakukomennot löytyvät pääikkunan valikon
Henkilö(t) alta.

Lähimmät yhteiset esivanhemmat ja sukulaissuhde
Toiminto etsii kahden henkilön lähimmät yhteiset esivanhemmat ja ilmoittaa lisäksi
henkilöiden välisen sukulaissuhteen. Henkilöt, joille esivanhemmat ja sukulaissuhde
etsitään, ovat päähenkilö ja edellinen päähenkilö.
Haetaan prinssi Charlesin lapsen Henryn ja Zarah Anne Elisabethin lähimmät yhteiset
esivanhemmat ja sukulaissuhde.
1.

Hae henkilöhaulla Zarah Anne Elisabeth käyttäen etunimen hakuehtoa
zarah ja valitse hänet päähenkilöksi.

2.

Hae henkilöhaulla Henry käyttäen etunimen hakuehtoa henry sekä
syntymäajan hakuehtoa 1984 ja valitse hänet päähenkilöksi.

3.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Lähimmät yhteiset
esivanhemmat.

ª

Yhteiset esivanhemmat valintataulu avautuu.

Valintataulussa ovat näkyvissä henkilöiden nimet, joille lähimmät yhteiset
esivanhemmat etsitään.
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4.

Anna Hakusyvyys 1-99 polvea, ja paina OK näppäintä.

Valintataulun kohtaan Hakusyvyys määritellään, kuinka monen sukupolven takaa
henkilöiden mahdollista yhteistä esivanhempaa etsitään. Mitä pienempi hakusyvyys,
sitä nopeampi haku on.
Keskeytä näppäin keskeyttää, ja hakua ei suoriteta.
Jos henkilöille löytyy yhteisiä esivanhempia, ohjelma ilmoittaa ensin sukupolvet,
joista henkilöt löytyvät.

Sukulaissuhde
ilmoitetaan sanallisesti

Ohjelma ilmoittaa henkilöiden sukulaissuhteen myös sanallisessa muodossa esim.
xxxx on henkilön xxxx 6. Serkku.
tai
Henkilön xxxx esivanhempi 5. polvessa on henkilön xxxx 14. serkku.
Yhteiset esivanhemmat nähdään lopuksi henkilövalintataulussa.

Esivanhemmat polvesta 1 - 99
Toiminto näyttää henkilövalintataulussa päähenkilön esivanhemmat valitusta
polvesta.
1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Esivanhemmat polvesta 1
- 99.

ª

Esivanhemmat valintataulu avautuu.

Kohtaan Sukupolvesta määritellään sukupolvi, josta päähenkilön esivanhemmat
halutaan nähdä. Sukupolvi 1 näyttää päähenkilön vanhemmat, sukupolvi 2
isovanhemmat jne.
Valitsemalla kohta Säilytä ehdokkaina säilytetään löydetyt henkilöt ehdokkaina (katso
lisää Näytä löydetyt: Ehdokaslistana s. 44).
Keskeytä näppäin keskeyttää, ja hakua ei suoriteta.
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2.

Anna sukupolvi, josta esivanhemmat näytetään, ja paina OK näppäintä.

ª

Annetun sukupolven esivanhemmat nähdään lopuksi
henkilövalintataulussa.
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Jälkeläiset polvesta 1 - 99
Toiminto näyttää henkilövalintataulussa päähenkilön jälkeläiset valitusta polvesta.
1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Jälkeläiset polvesta 1 - 99.

ª

Jälkeläiset valintataulu avautuu.

Kohtaan Sukupolvesta määritellään sukupolvi, josta päähenkilön jälkeläiset halutaan
nähdä. Sukupolvi 1 näyttää päähenkilön lapset, sukupolvi 2 lapsenlapset jne.
Valitsemalla kohta Säilytä ehdokkaina säilytetään löydetyt henkilöt ehdokkaina (katso
lisää Näytä löydetyt: Ehdokaslistana s. 44).
Keskeytä näppäin keskeyttää, ja hakua ei suoriteta.
2.

Anna sukupolvi, josta jälkeläiset näytetään, ja paina OK näppäintä.

ª

Annetun sukupolven jälkeläiset nähdään lopuksi
henkilövalintataulussa.

Henkilöiden välinen linja
Toiminto näyttää henkilövalintataulussa esivanhemman ja jälkeläisen välisen linjan
henkilöt. Henkilöt, joiden välinen linja etsitään, ovat päähenkilö ja edellinen
päähenkilö. Toisen henkilöistä on oltava toisen esivanhempi, jotta linja löytyisi.
1.

Valitse pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento Henkilöiden välinen linja.

ª

Henkilöiden välinen yhteys valintataulu avautuu.

Valintataulussa ovat näkyvissä henkilöiden nimet, joiden välinen linja etsitään.
2.

Anna Hakusyvyys 1-99 polvea, ja paina OK näppäintä.

Valintataulun kohtaan Hakusyvyys määritellään, kuinka monen sukupolven takaa
henkilöiden mahdollista yhteistä linjaa etsitään. Mitä pienempi hakusyvyys, sitä
nopeampi haku on.
Henkilöiden välinen linja nähdään lopuksi henkilövalintataulussa.
Keskeytä näppäin keskeyttää, ja hakua ei suoriteta.
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Top20 - 20 viimeisintä päähenkilöä
Top20 näyttää 20 viimeisintä päähenkilöä henkilövalintataulussa.
1.

tai
pikavalinta CTRL+T

Avaa Top20 lista valitsemalla pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento
Top20.

Tiedoston viimeiset 20 henkilöä
Toiminto näyttää tiedoston viimeiset 20 henkilöä henkilövalintataulussa.
1.

Avaa Tiedoston viimeiset 20 lista valitsemalla pääikkunan valikosta
Henkilö(t) komento Tiedoston viimeiset 20.

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkistaa 20 viimeksi tiedostoon tallennettua
henkilöä.

Henkilöhaku valintataulu
Genuksessa on kaksi erilaista henkilöhakua: Henkilöhaku ja Pikahaku. Tässä
kappaleessa keskitytään henkilöhaun käyttöön. Pikahaun käyttö käydään läpi
myöhemmin.
Henkilöä voidaan hakea kaikilla tiedoilla sekä niiden yhdistelmillä. Henkilöhaun
tuloksia voidaan tarkastella yksi kerrallaan tai ehdokkaina.
Henkilöhakua voidaan kohdistaa jo haettuun henkilöryhmään, jolloin henkilöryhmää
voidaan karsia edelleen uusilla hakuehdoilla.
Henkilöhaun tulokset saadaan näkyviin myös valitussa kuvassa esim. pisterykelminä.
Jos olet lukenut tämän osan alusta alkaen, osaat jo tehdä yksinkertaisen henkilöhaun.
Seuraavaksi käymme läpi kaikki henkilöhaun tarjoamat mahdollisuudet.
1.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Henkilöhaku.

tai
pikavalinta F5

ª

Henkilöhaku valintataulu avautuu.

Puhdista - hakuehtojen
poisto

Jos olet tämän istunnon aikana jo suorittanut henkilöhaun, valintataulussa näkyvät
aiemmin asettamasi hakuehdot. Poista mahdolliset hakuehdot painamalla Puhdista
näppäintä, jolloin edelliset hakuehdot häviävät.
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Hakuaiheet
Valintataulun yläosassa on kolme Hakusanat editointikenttää, joiden edessä on
avattavat Hakuaiheet luetteloruudut. Luetteloruudussa oleva aihe määrää sen, mihin
tietoon hakusanoja verrataan. Hakuaiheet voidaan valita vapaasti valintaluettelosta.
Jos tiedostolle on määritelty lisäkenttiä, näiden kenttien nimet näkyvät myös
hakuaiheiden joukossa.

Henkilöhaun kaikkien
ehtojen on
toteuduttava

Henkilöhaku suoritetaan niin, että kaikki hakuehdot toteutuvat.
Hakuaiheet voivat olla myös samoja, esim. Sukunimi, jolloin Henkilön sukunimi
kentästä on löydyttävä kaikki hakusanat.

Hakuaiheet sukunimi ja Hakuaihe Sukunimi etsii tietoa myös toiselta ja kolmannelta sukunimiriviltä. Samoin
hakuaihe Etunimi etsii tietoa kaikista etunimikentistä.
etunimi hakevat
kaikilta riveiltä

Hakusanat
Hakusanat

Hakusanat kirjoitetaan hakuehtojen perässä oleviin editointikenttiin.

Hakusanat erotetaan
pilkulla

Hakusanat kirjoitetaan pienillä kirjaimilla. Kussakin hakusanakentässä voi olla
korkeintaan kolme hakusanaa pilkulla (,) toisistaan eroteltuina. Pilkun perässä ei saa
olla välilyöntiä. Jos pilkun perässä on välilyönti, se katsotaan osaksi seuraavaa
hakusanaa.

Sanan osia voidaan
käyttää

Hakusanat voivat olla sanan osia, esim. hakusana virta löytää sukunimet Virta ja
Virtanen.
Hakuehto toteutuu silloin, kun hakusana löytyy jostakin kohdasta sitä tekstiä, mihin
sitä verrataan. Esimerkiksi jos hakuaihe on Ammatti ja hakusanana on seppä, löytyy
henkilöt joiden ammattina on pitäjänseppä, kelloseppä, kultaseppämestari jne.

Välilyöntejä saa olla

Hakusanoissa saa olla välilyöntejä. Esimerkiksi jos hakuaiheena on Teksti ja
hakusanana on muutti orivedelle 1843, löytyvät kaikki henkilöt, joilla on tarkalleen
tämä hakuteksti omassa tekstissään.

Kaksi välilyöntiä
hakusanana hakee
tyhjät kentät

Jos tekstiä (ei päivämääriä) sisältävän hakuaiheen hakusanaksi laitetaan kaksi
välilyöntiä, voidaan hakea kaikki sellaiset henkilöt, joilla ei kyseisessä kentässä lue
mitään. Tällä tavalla voidaan hakea esim. kaikki elävät henkilöt, jotka täyttävät 90
vuotta: kuolinpaikan hakusanaksi kaksi välilyöntiä eli ei merkittyä kuolinpaikkaa ja
syntymävuoden hakusanaksi 1905 (nykyvuosi 1995 miinus 90 vuotta).

Hakusanassa voidaan käyttää lainausmerkkejä, kun halutaan etsiä tiettyä sanaa, ei
Lainausmerkit
täsmentävät hakuehdot sanan osaa. Esimerkiksi hakusana "virta" löytää sukunimen Virta, muttei sukunimeä
Virtanen.

Jos lainausmerkki laitetaan vain hakusanan toiseen päähän, haetaan sanaa, joka alkaa
tai loppuu kyseisellä sanalla (tai sanan osalla). Esimerkiksi hakusana "virta löytää
sukunimen Virta ja Virtanen, mutta ei sukunimeä Lehtovirta. Hakusana lehto" löytää
sukunimen Järvilehto muttei sukunimeä Lehtovirta.

Päivämäärät
hakusanoihin
Windows:in muodossa
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Kun hakuaiheeksi on valittu jokin päivämäärän sisältävä kohta, voidaan henkilöä
hakea joko täydellisellä päivämäärällä tai pelkällä vuodella. Päivämäärä täytyy aina
kirjoittaa siinä muodossa, joka on määritelty Windows:in asetuksissa. Windows:in
asetuksien mukainen päivämäärämuoto on näkyvissä valintaikkunan alareunassa
sijaitsevassa informaatioruudussa silloin, kun jokin päivämäärämuotoinen hakusana
on aktiivisena.
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Hakusanana vuosien
rajat

Hakusanaksi voidaan kirjoittaa myös pelkkä vuosiluku tai vuosien rajat.
Jos syntymäajan hakusanaksi laitetaan 1900, kaikki vuonna 1900 syntyneet haetaan.
Jos samaan kenttään laittaa 1900-, kaikki vuonna 1900 ja sen jälkeen syntyneet
haetaan (vuoden perässä oltava miinusmerkki).
Hakusana -1900 hakee puolestaan henkilöt, jotka ovat syntyneet vuonna 1900 tai
aiemmin.
Hakusana 1800-1900 hakee näiden vuosien välissä syntyneet, mukaanlukien vuodet
1800 ja 1900.

Vuosien rajoille vain
yksi hakusana

Haettaessa henkilöä vuosien rajoilla, voidaan hakusanoja kirjoittaa vain yksi. Eli
seuraavanlainen hakusana ei siis ole sallittu: 1200-1300,1500-1540,-1900.

Sukupuoli
Sukupuoli hakuehtona
nopeuttaa hakua

Sukupuolen määrittäminen henkilöhaussa nopeuttaa henkilöhakua. Nopeuseron tosin
huomaa vasta suuressa tiedostossa.

Sukupuolettomat

Koska sukupuolta ei Genuksessa ole pakko määritellä, valintataulussa on myös kohta
Sukupuolettomat. Tällä voidaan hakea henkilöt, joiden sukupuolta ei ole määritelty.

Mies tai nainen

Kohta Mies tai nainen löytää myös sukupuolettomat henkilöt.

Kuolinikä
Kohdalla Kuolinikä voidaan hakea henkilöitä kuoliniän perusteella. Henkilöllä on
tällöin oltava sekä syntymävuosi että kuolinvuosi määriteltynä. Kuoliniässäkin
voidaan käyttää rajoja, esim. 50-60 tai 50- tai -30.

Onko tiedot
Valitsemalla Onko tiedot hakuehdosta yhden tai useamman valinnan Ääni, Kuva ja
Teksti voidaan hakea henkilöitä, joilla on jokin em. tiedoista.

Henkilösuhteet
Haku henkilösuhteilla
valintataulu
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Painamalla Henkilösuhteet näppäintä saadaan avattua Haku henkilösuhteilla
valintataulu, jonka avulla voidaan hakea henkilöitä henkilösuhteiden perusteella.
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Hakuehdot Isä ja Äiti

Hakuehdoissa Isä ja Äiti on kolme kohtaa: on, on/ei ja ei ole.
Valinta on hakee henkilöt, joiden isä tai äiti on tiedossa.
Valinta ei ole hakee henkilöt, joiden isää tai äitiä ei ole tiedossa.
Valinta on/ei jättää henkilön olemassaolon tutkimatta. Tämä valinta on
oletushakuehtona.

Hakuehdot Lapsia ja
Puolisoita

Hakuehdoissa Lapsia ja Puolisoita on myös kolme kohtaa: Määrällä ei ole
merkitystä, Ei lapsia ja Lukumäärä.
Valinta Määrällä ei ole merkitystä ei tutki henkilöiden määrää. Tämä valinta on
oletushakuehtona.
Valinta Ei lapsia hakee henkilöt, joilla ei ole lapsia tai puolisoita.
Valinta Lukumäärä hakee henkilöt, joilla on haettu määrä lapsia tai puolisoita. Kun
lapsia tai puolisoita haetaan lukumäärän perusteella, sekä alaraja että yläraja tulee
määritellä.

OK

Painamalla OK hyväksytään hakuehdot ja palataan takaisin Henkilöhaku
valintaruutuun.

Keskeytä

Painamalla Keskeytä hylätään muutokset hakuehtoihin ja palataan takaisin
Henkilöhaku valintaruutuun.

Numeeriset...
Haku numeerisilla
tiedoilla valintataulu

Painamalla Numeeriset... näppäintä saadaan avattua Haku numeerisilla tiedoilla
valintataulu, jonka avulla voidaan hakea henkilöitä numeeristen tietojen perusteella.

Nimeämättömät kentät
näkyvät harmaina

Numeeriset kentät ovat tiedostokohtaisia lisäkenttiä, jotka on nimettävä Genuksen
asetuksissa ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön (katso lisää Numeeristen kenttien
nimeäminen s. 90). Jos tiedoston vapaasti nimettävien lisäkenttien otsikoita ei ole
määritelty, kaikki valintataulun kohdat näkyvät harmaina.
Numeerisia kenttiä on kahdenlaisia: numeroarvollisia ja valintakenttiä.

Numeroarvolliset
kentät

Numeroarvolliset kentät voivat sisältää luvun, joka on väliltä -32700 - +32700.
Numeroarvollisissa hakuehdoissa käytetään ylä- ja alarajoja, aivan kuten suhteilla
haun Lapsia ja Puolisoita kohdissa.
Valintakentät ovat vaihtoehtokenttiä, joten niiden arvona on joko on tai ei.
Valintakentän hakuehdoissa on valinnat On, - ja Ei.
Valinta On hakee henkilöt, joiden valintakenttä on valittu.
Valinnalla - ei tutkita valintakenttää, toisin sanoen valintakenttä voi olla valittu tai ei.
Valinta Ei hakee henkilöt, joiden valintakenttä ei ole valittu.
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OK

Painamalla OK hyväksytään hakuehdot ja palataan takaisin Henkilöhaku
valintaruutuun.

Keskeytä

Painamalla Keskeytä hylätään muutokset hakuehtoihin ja palataan takaisin
Henkilöhaku valintaruutuun.

Kohderyhmä
Henkilöhaun
kohderyhmänä koko
tiedosto tai ehdokkaat

Henkilöhaun kohderyhmän oletuksena on Koko tiedosto, jolloin asetettuja hakuehtoja
verrataan tiedoston kaikkiin henkilöihin.
Henkilöhaku voidaan kohdistaa jo aiemmin haettuun henkilöryhmään eli
ehdokkaisiin. Valinta Ehdokkaat näkyy harmaana, jos henkilöhakua ehdokkailla ei ole
aiemmin suoritettu tai ehdokaslista on tyhjennetty.

Näytä löydetyt: Yksi kerrallaan
Näytä löydetyt kohdassa määritellään löydettyjen henkilöiden näyttötapa.

Henkilöhaun tulokset
näytetään yksi
kerrallaan

Yksi kerrallaan haussa näytetään ensimmäinen hakuehdot täyttänyt henkilö
Henkilölista valintataulussa. Tämän jälkeen henkilö voidaan valita päähenkilöksi tai
hakua voidaan jatkaa Hae seuraava näppäimen painalluksella.

Näytä löydetyt: Ehdokaslistana
Henkilöhaun tulokset
näytetään ehdokkaina
henkilölistassa

Ehdokkailla haussa kerätään ensin hakuehdot täyttäneet henkilöt listaan, joka
näytetään, kun tiedoston loppu on saavutettu tai kun 200 ehdot täyttänyttä henkilöä on
löytynyt. Löytyneitä henkilöitä voidaan selata Henkilölista valintataulussa. Hakua
voidaan jatkaa valintataulun Seuraavat 200 näppäimen painalluksella, joka tyhjentää
ehdokaslistan ja hakee seuraavat 200 ehdot täyttänyttä henkilöä.

Ehdokaslista

Ehdokaslistassa olevat henkilöt säilyvät muistissa siihen saakka, kunnes suoritetaan
uusi henkilöhaku ehdokkailla, ohjelma suljetaan tai avoinna olevaa tiedostoa
vaihdetaan.

Näytä ehdokaslista

Ehdokaslista saadaan näkyviin valitsemalla pääikkunan valikosta Henkilö(t) komento
Ehdokkaat tai painamalla pakin kuvakenäppäintä (komento ja kuvakenäppäin näkyy
harmaana, jos ehdokaslista on tyhjä).

tai
pikavalinta CTRL+E

Näytä löydetyt: Kuvassa...
Henkilöhaun tulokset
näytetään kuvassa

Valittaessa Näytä löydetyt kuvassa... henkilöhaun tulokset näytetään valitussa
kuvassa, esim. kartalla.
Haettavien henkilöiden yhtä tietoa verrataan kuvan asetettujen aktiivipisteiden
teksteihin, esim. syntymäpaikkaa kartalle asetettuihin paikkakuntiin. Henkilöhaun
tulokset näkyvät valitussa kuvassa joko pisterykelminä tai ympyröinä, joiden kehän
koko vaihtuu löytöjen määrän mukaan.

Selaa...
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Selaa näppäimellä valitaan kuvatiedosto, jonka aktiivipisteiden teksteihin henkilön
tietoa verrataan. Kuvan on sijaittava tiedoston asetuksissa määritellyssä
kuvahakemistossa (katso lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89).
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Aktiivipiste näppäimellä avataan Kuvan aktiivipisteet hakusanoina valintataulu, josta
valitaan tieto, jota henkilöhaussa verrataan kuvan aktiivipisteiden teksteihin.

Jos tiedostossa käytetään lisäkenttiä (ei numeerisia ja valintakenttiä), myös näiden
kenttien otsikot näkyvät valintataulussa.
Lisää tietoa aktiivipisteistä saat kuvaikkunan yhteydessä.

Henkilöhaun aloittaminen
Hae

Hae näppäin aloittaa henkilöhaun. Henkilöhaku valintataulu sulkeutuu ja Henkilölista
valintataulu avautuu.

Keskeytä

Keskeytä näppäin sulkee Henkilöhaku valintataulun eikä hakua suoriteta.

Henkilön löytymisen edellytykset
Henkilö löytyy, kun kaikki asetetut hakuehdot täsmäävät tiedoston henkilön kanssa.
Jos jollekin hakuaiheelle on annettu useampia pilkulla erotettuja hakusanoja, henkilön
löytymiseen riittää, että yksi näistä hakusanoista täsmää hakuaiheen kanssa.
Esimerkiksi jos haetaan henkilöä sukunimen perusteella ja hakusanoiksi on määritelty
virtanen,lahtinen,laaksonen , haku löytää sukunimet Virtanen, Lahtinen ja Laaksonen
- haku ei siis etsi henkilöitä, joilla on nämä kaikki sukunimet.
Jos henkilöhaku suoritetaan ilman, että yhtään hakuehtoa on asetettu, tiedoston kaikki
henkilöt löytyvät.
Asetetut hakuehdot säilyvät siihen saakka, kunnes ohjelma lopetetaan tai painetaan
valintataulun Puhdista näppäintä.

Suku- ja etunimien synonyymit henkilöhaussa
Suku- ja etunimien synonyymit otetaan automaattisesti huomioon henkilöhaussa. Jos
synonyymisanastoon on määritelty synonyymeiksi antinpoika,andersson, sukunimen
kohdalle laitettu hakusana antinpoika löytää myös kaikki Anderssonit (katso lisää
Suku- ja etunimien synonyymien muokkaus s. 93).
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Esimerkkejä hakuehdoista
Seuraavassa käydään läpi muutama esimerkki hakuehdoista.

Ylläoleva haku etsii kaikki vuosina 1890-1930 (vuodet 1890 ja 1930 mukaanlukien)
syntyneet naiset, joiden etunimenä on joko Maria, Louise tai Elisabeth. Haku
kohdistuu koko tiedostoon. Löytyneet näytetään listana. Demotiedostosta
ROYALTY.GNS löytyy 2 henkilöä, jotka toteuttavat ylläolevan haun: Elisabeth 1900
ja Elisabeth II.

Ylläoleva haku etsii kaikki ennen vuotta 1901 kuolleet miehet, joiden etunimi alkaa
W-kirjaimella. Henkilöllä on lisäksi oltava teksti. Haku kohdistuu koko tiedostoon.
Löytyneet näytetään ehdokaslistana. Demotiedostosta ROYALTY.GNS löytyy 1
henkilö, joka toteuttaa ylläolevan haun: Charles William Frederick.

Pikahaku
Pikahaku on varsinaista henkilöhakua huomattavasti nopeampi tapa etsiä henkilöitä
tiedostosta.
1.
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Luo pikahakuindeksi valitsemalla päävalikon kohdasta Toiminta komento
Luo/päivitä pikahakuindeksi.
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Pikahaku on
mahdollista vasta
pikahakuindeksin
luonnin jälkeen

Pikahaku on mahdollista vasta, kun ohjelma on luonut pikahakuindeksin. Kun
ohjelma tekee tiedostosta pikahakuindeksin, se lataa jokaisesta henkilöstä muistiinsa
suku- ja etunimen yhdeksän ensimmäistä merkkiä sekä syntymä- ja kuolinvuodet.
Haussa asetettuja ehtoja verrataan näihin tietoihin.

Pikahaku ja
suodattimet

Pikahakuindeksiä ei voida luoda tai päivittää, kun suodatin on päällä. Pikahakua
voidaan kuitenkin käyttää suodattimen ollessa päällä, jos indeksointi on suoritettu
ennen suodattimen päälle laittamista. Tällöin pikahaku kohdistuu vain suodattimessa
oleviin henkilöihin.

Pikahaku VAIHTO+F5

2.

Aseta pikahaun hakuehdot valitsemalla päävalikon kohdasta Toiminta
komento Pikahaku.

ª

Pikahaku valintataulu avautuu.

Pikahakusanan
maksimipituus 9
merkkiä

Pikahaussa voidaan asettaa hakuehtoja seuraaville aiheille: sukunimi, etunimi,
syntymävuosi ja kuolinvuosi. Kullekin aiheelle voidaan antaa vain yksi hakusana,
jonka maksimipituus on yhdeksän merkkiä. Hakusanoissa ei voida käyttää
lainausmerkkejä (katso lisää Henkilöhaku s. 34).

Suku- ja etunimet
hakusanoina

Suku- ja etunimien hakusanoja verrataan vain ko. tietojen ensimmäisiin riveihin
(henkilötietojen muokkauksen valintataulun ylimmät rivit).

Syntymä- ja
kuolinvuodet
hakuehtoina

Syntymä- ja kuolinvuosiin saa antaa vain numeerisia hakuehtoja, kuten esim. 1700.
Syntymä- ja kuolinvuosiin on mahdollista antaa myös rajat, esim. 1700-1780 tai
1700- tai -1860.
Pikahaun ”osuvuus” ei ole yhtä hyvä kuin varsinaisen henkilöhaun, mutta sen nopeus
on monikymmenkertainen.
Pikahaussa henkilöä voidaan hakea joko Yksi kerrallaan tai Ehdokkailla. Löytyneet
henkilöt näytetään Henkilölista valintataulussa.

Pikahakuindeksin päivitys
Luotu pikahakuindeksi päivittyy automaattisesti, kun tiedostoon lisätään tai sieltä
poistetaan henkilöitä.
Luotu pikahakuindeksi ei päivity automaattisesti, jos henkilöltä muutetaan niitä
tietoja, jotka on ladattu muistiin pikahakuindeksin luonnin yhteydessä (suku- ja
etunimi sekä syntymä- ja kuolinvuosi). Tällöin henkilö löytyy vain luodun
pikahakuindeksin vanhoilla tiedoilla.
Pikahakuindeksin voi kuitenkin päivittää itse valitsemalla päävalikon kohdasta
Toiminta komento Luo/päivitä pikahakuindeksi.

Pikahakuindeksin automaattinen luonti
Ohjelma luo pikahakuindeksin automaattisesti tiedoston avaamisen yhteydessä, kun
Genuksen asetuksista on valittu kohta Pikahaku (katso lisää Genuksen asetukset s.
88).
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Vapaamuotoinen teksti

Prinssi Charlesin tekstit ROYALTY.GNS
Henkilölle voidaan luoda erilaisia tekstejä, jotka voidaan otsikoida vapaasti. Yhden
tekstin pituus voi olla korkeintaan noin 32 k, eli noin 32.000 merkkiä. Erillisten
tekstien lukumäärää henkilöä kohti ei ole rajoitettu. Tekstille voidaan asettaa myös
lähteet.
Teksti-ikkunassa näkyvä teksti kuuluu aina päähenkilölle. Pääikkuna ja teksti-ikkuna
toimivat aina yhteistyössä - kun päähenkilö vaihtuu, teksti-ikkunaan tulee
automaattisesti päähenkilön teksti, jos hänellä sellainen on.
Seuraavassa harjoituksessa prinssi Charlesille lisätään vapaamuotoista tekstiä.

tai
pikavalinta F3

1.

Avaa demotiedosto ROYALTY.GNS (katso lisää Olemassa olevan tiedoston
avaaminen s. 16).

2.

Hae prinssi Charles (katso lisää Päähenkilön haku - prinssi Charles s. 34).

3.

Siirry teksti-ikkunaan valitsemalla pääikkunan valikosta Ikkunat komento
Teksti.

ª

Teksti-ikkuna avautuu.

Teksti-ikkunassa näkyy prinssi Charlesin teksti. Tekstin otsikko on Lyhyt teksti.

Tekstin valinta
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1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Valitse teksti...

ª

Ruutuun avautuu Päähenkilön tekstit valintataulu, jossa on otsikot
prinssi Charlesin kaikista teksteistä sekä otsikon jäljessä
tulostusprioriteetti.

2.

Valitse listasta otsikko Pitkä teksti ja paina OK näppäintä.

ª

Valintataulu sulkeutuu ja teksti-ikkunaan latautuu pitempi teksti.
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Keskeytä näppäimellä peruutat tekstin valinnan.
Henkilön teksteistä voi kerrallaan olla vain yksi nähtävissä, eli avattuja tekstiikkunoita voi olla vain yksi. Päähenkilön vaihtuessa ladataan teksti-ikkunaan hänen
teksteistään se, joka on tallennettu hänelle ensimmäisenä.

Uuden tekstin luonti
Lisätään prinssi Charlesille uusi teksti.
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Uusi Teksti.

ª

Teksti-ikkuna tyhjenee ja kursori vilkkuu editointikentässä.

Jos ohjelma tässä vaiheessa ilmoittaa, että Teksti tallentamatta, tallennetaanko?,
vastaa kieltävästi. Ohjelma on tulkinnut, että ikkunassa olleeseen tekstiin tai sen
asetuksiin on tehty muutoksia, ja se varmistaa, ettet unohtanut tallennusta.
2.

Kirjoita muutama lause tekstiä - ihan mitä tahansa.

Teksti rivitetään automaattisesti kirjoittamisen yhteydessä, joten rivin lopussa ei pidä
painaa rivinvaihtonäppäintä.

Tekstin otsikko
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Otsikon Muokkaus...

ª

Tekstin otsikko valintataulu avautuu.

2.

Valitse editointikentän oikealla puolella olevasta luetteloruudusta
mieleisesi valmis otsikko tai kirjoita oma otsikko. Paina lopuksi OK
näppäintä.

Voit siis kirjoittaa editointikenttään oman otsikkosi tai muokata valmista otsikkoa.

ª

Tekstin otsikko valintataulu sulkeutuu ja valittu otsikko näkyy
tekstin yläpuolella.

Tekstin asetukset
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Tekstin Asetukset...

ª

Tekstin asetukset valintataulu avautuu.

Tulostetaan

Valinnalla Tulostetaan määrätään, tulostuuko teksti raportteihin vai ei. Jos tekstiä
käytetään sellaisen tiedon tallentamiseen, jolla ei ole merkitystä vaikkapa tulostetussa
sukukirjassa, kohtaa Tulostetaan ei kannata valita.

Tulostusprioriteetti

Kentällä Tulostusprioriteetti asetetaan tekstien tulostusjärjestys. Pienemmän
prioriteettiluvun omaava teksti tulostetaan ennen suuremman prioriteettiluvun tekstiä.
Tekstit, joilla on sama tulostusprioriteetti, tulostetaan tallennusjärjestyksessä.
Tulostusprioriteetillä ei ole merkitystä, jos kohta Tulostetaan ei ole valittu.
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2.

Poista valinta kohdasta Tulostetaan, ja paina OK näppäintä.

ª

Tekstin asetukset valintataulu sulkeutuu.

Tekstin salasana
Teksti voidaan suojata salasanalla, jos halutaan, etteivät muut pääse muokkaamaan
sitä. Tekstin salasana kysytään tekstin tallennuksen yhteydessä.
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Tekstin Salasana...

ª

Tekstin salasana valintataulu avautuu.

2.

Kirjoita tekstille salasana kohtaan Uusi salasana.

Kirjoita salasana kaksi kertaa, maksimipituus on kahdeksan merkkiä.
Jos tekstille on jo asetettu salasana, aikaisempi salasana tulee kirjoittaa Salasana
kenttään ennen kuin uusi salasana voidaan antaa. Näin vältetään kirjoitusvirheet.

Salasanan poistaminen Salasana voidaan poistaa kirjoittamalla salasana ja valitsemalla Poista.
2.

Paina valintataulun Keskeytä näppäintä.

ª

Tekstin salasana valintataulu sulkeutuu. Tekstille ei asetettu
salasanaa.

Tekstin salasana siirtyy tekstin mukana, kun tietoja siirretään toiseen sukutiedostoon.
Salasanoja käytettäessä on harkittava, kannattaako jokaiselle tekstille antaa oma
salasanansa - muistaako niitä enää hetken kuluttua. Yleensä on hyvä käyttää vain yhtä
salasanaa. Tekstin salasana kysytään tekstin tallennuksen yhteydessä.
Jos tekstin salasana on sama kuin tiedoston salasana, sitä ei kysytä tekstin
tallennuksen yhteydessä - salasana kysyttiin jo tiedoston avaamisen yhteydessä.
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Tekstin lähteet
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Lähteet komento Tekstin Lähteet...

ª

Tekstin lähteet valintataulu avautuu.

Komento näkyy harmaana, jos tiedostolle ei ole määritelty lähdetiedostoa (katso lisää
Hakemistot ja tiedostot s. 89).
Tekstillä, joka aikaisemmin luotiin, ei ole vielä yhtään lähdettä. Lisätään seuraavaksi
yksi lähde.

Lisää lähde

2.

Paina Lisää lähde... näppäintä.

ª

Lähteiden muokkaus ja valinta valintataulu avautuu.

Valintataulussa on vasemmalla Lähteet lista, jossa on lähdetiedoston kaikki lähteet.
Valintataulun oikealla puolella on kaksi editointikenttää: yksi lähteen tunnukselle ja
toinen lähteen täydellisille tiedoille.
3.

Valitse luettelosta yksi lähde (listassa näkyy vain lähteen tunnus) ja paina
Valitse näppäintä.

ª

Lähteiden muokkaus ja valinta valintataulu sulkeutuu.

Tekstin lähteet valintataulun listassa näkyy nyt äsken valitsemasi lähteen tunnus.
Lähteelle ei ole vielä annettu tarkempaa määritystä, joka kertoisi, mistä lähteen
kohdasta tieto on löytynyt.

Lähteen tarkempi
määritys

4.

Kirjoita Lähteen tarkempi määritys kenttään, esim. Sivu 754, kolmas
kappale, ja paina Tallenna näppäintä.

ª

Lähdeluettelo listassa olevan lähteen perässä näkyy kirjoittamasi
lähteen tarkempi määrittely.

Tekstille on nyt asetettu yksi lähde.
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Poista lähde

Poista lähde näppäin poistaa tekstiltä listasta valitun lähteen. Lähde ei kuitenkaan
poistu lähdetiedostosta, sillä jokin muu teksti saattaa käyttää samaa lähdettä.
5.

Paina valintataulun OK näppäintä.

ª

Tekstin lähteet valintataulu sulkeutuu.

Tekstin tallentaminen
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Tallenna.

ª

Teksti tallentuu.

Prinssi Charlesille on nyt tallennettu uusi teksti.
Jos tekstille ei ole määritelty otsikkoa, tallennuksen yhteydessä kysytään tekstin
otsikkoa, jota ei kuitenkaan ole pakko antaa.
Jos muokattua tekstiä ei ole tallennettu, ohjelma muistuttaa tekstin tallentamisesta
viimeistään päähenkilöä vaihdettaessa.

Tekstin hävittäminen
1.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Teksti komento Hävitä teksti.

ª

Ennen tekstin hävittämistä ohjelma kysyy Haluatko varmasti
hävittää tekstin?. Tekstin hävittäminen poistaa tekstin
peruuttamattomasti.

Tekstin kopioiminen, leikkaaminen, liittäminen ja
poistaminen
Leikepöydän käyttö

Teksti-ikkunan valikosta Muokkaus löytyvät Windows:in leikepöydän tarjoamat
palvelut. Leikepöydän kautta voidaan siirtää tekstiä Genuksen ja minkä tahansa toisen
sovelluksen välillä.
Leikepöydän kuvakenäppäimet teksti-ikkunassa ovat:
•

leikkaa

•

kopioi

•

liitä

•

peru

Edempänä tässä oppaassa on esimerkki siitä, kuinka tekstiä voidaan tuoda toisesta
ohjelmasta. Lisää ohjeita leikepöydän käytöstä löydät myös Windows-oppaista.

Poistuminen teksti-ikkunasta
Teksti-ikkunan valikon Ikkunat kautta voidaan siirtyä takaisin pääikkunaan. Voit
siirtyä pääikkunaan myös osoittamalla sitä hiirellä tai painamalla VAIHTO+F2
näppäinyhdistelmän.
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Tekstin tuonti Genuksen ulkopuolelta - Zarahin tekstin lisääminen
Kappaleessa Henkilön (Zarahin) lisääminen ROYALTY.GNS tiedostoon s. 17
lisättiin ROYALTY.GNS demotiedostoon prinsessa Annen lapsi Zarah. Seuraavassa
harjoituksessa lisätään Zarahille vapaamuotoista tekstiä ulkopuolisesta tiedostosta.

Tekstiä Genuksen
ulkopuolelta

Genukseen voidaan tuoda tekstiä muista sovelluksista käyttämällä hyväksi
Windows:in leikepöytää. Zarahille lisätään teksti käyttämällä Windows:in Muistioohjelmaa (engl. Notepad). Zarahin teksti on tallennettu tekstitiedostoon ZARAH.TXT,
joka sijaitsee samassa alihakemistossa kuin ROYALTY.GNS tiedosto.
1.

Avaa demotiedosto ROYALTY.GNS (katso lisää Olemassa olevan tiedoston
avaaminen s. 16).

2.

Hae Zarah henkilöhaulla käyttäen hakuaiheena etunimeä ja hakusanana
zarah (katso lisää Henkilöhaku s. 34).

ª

Henkilölista valintataulu avautuu. Jos Zarahia ei ole tallennettu
tiedostoon, tulee ruutuun ilmoitus Ei löytynyt yhtään hakuehdot
täyttävää henkilöä. Lisää Zarah tiedostoon (katso lisää Henkilön
(Zarahin) lisääminen ROYALTY.GNS tiedostoon s. 17).

3.

Valitse Zarah listasta, ja paina Valitse näppäintä.

ª

Zarah on valittu päähenkilöksi.

4.

Käynnistä Muistio ohjelma (engl. Notepad, Windows 95:ssa Wordpad).

Voit vaihtoehtoisesti käynnistää Writen tai minkä tahansa muun Windowstekstinkäsittelyohjelman.
5.

Avaa Muistioon tiedosto ZARAH.TXT.

Tiedosto sisältää vain kaksi lausetta.
6.

Valitse Muistion valikosta Muokkaa komento Valitse kaikki.

ª

Koko teksti tulee valituksi.

7.

Valitse Muistion valikosta Muokkaa komento Kopioi

ª

Teksti kopioidaan leikepöydälle.

8.

Sulje Muistio ohjelma.

9.

Siirry Genuksen teksti-ikkunaan.

Voit siirtyä teksti-ikkunaan vaikkapa pitämällä ALT näppäintä pohjassa ja
painelemalla sarkainnäppäintä (TAB), kunnes teksti-ikkunan ikoni ilmestyy. Vapauta
ALT näppäin, kun teksti-ikkunan ikoni on näkyvissä.
10.

Valitse teksti-ikkunan valikosta Muokkaus komento Liitä.

ª

Leikepöydälle kopioitu teksti ilmestyy ikkunaan.

11.

Otsikoi ja tallenna teksti.

Zarahille on nyt lisätty teksti, joka on tuotu tekstitiedostosta ZARAH.TXT.
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Kuvaikkuna

Kuvaikkuna - prinssi Charlesin kuvat
Hae päähenkilöksi prinssi Charles tiedostosta ROYALTY.GNS, mikäli hän ei jo ole
päähenkilönä.
1.

tai
pikavalinta F9

Siirry kuvaikkunaan valitsemalla pääikkunan valikosta Ikkunat komento
Kuva.

Henkilölle voi olla valittu viisi kuvaa (BMP). Sama kuva voi olla määritelty usealle eri
henkilölle.
Päähenkilön ensimmäinen kuva ladataan kuvaikkunaan automaattisesti päähenkilön
vaihtumisen yhteydessä. Kuvaikkunan päällä on rasti, jos päähenkilöllä ei ole kuvaa
tai jos henkilön kuvaa ei ole asetettu ensimmäiseksi kuvaksi.
Jos kuva ei mahdu kokonaan ikkunaan, ikkunan oikeassa reunassa ja/tai alareunassa
on vierityspalkit.

Kuvateksti

Tallenna
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1.

Kuvatekstin lukeminen ja muokkaaminen tapahtuu kuvaikkunassa
valitsemalla valikosta Kuva komento Kuvateksti.

ª

Kuvateksti valintataulu avautuu.

Kuvatekstin pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Teksti tallennetaan muokkauksen
jälkeen Tallenna näppäimellä.
3.

Paina Keskeytä näppäintä.

ª

Kuvatekstin sisältävä valintataulu sulkeutuu.
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Keskeytä

Keskeytä näppäin sulkee kuvatekstin valintataulun. Kuvatekstiin tehtyjä muutoksia ei
tallenneta.

Päähenkilön kuvat
1.

Valitse kuvaikkunan valikosta Kuva komento Valitse päähenkilön kuva...

ª

Ruudulle avautuu Kuvat valintataulu, jossa on tiedot päähenkilön
kuvista.

Ylimpänä valintataulussa on henkilön ensimmäinen kuva, joka ladataan
automaattisesti, kun päähenkilö vaihtuu. Ensimmäinen kuva on myös se kuva, joka
tulostetaan Jälkeläistaulut raporttiin.

Kuvaa ei löydy!

2.

Valitse prinssi Charlesin toinen kuva, ja paina OK näppäintä.

ª

Kuvat valintataulu sulkeutuu, ja kuvaikkunan kuva vaihtuu.

Jos GENUS antaa ilmoituksen Kuvaa [kuvannimi] ei löydy! Kuvan tulee sijaita
määritellyssä kuvahakemistossa, se ei löydä kuvaa tiedoston asetuksissa määritellystä
kuvahakemistosta. Joko kuvaa ei ole tai hakemisto on väärä.

Muun kuvan valinta
Valitse kuvaikkunan valikosta Kuva komento Valitse muu kuva..., kun haluat valita
minkä tahansa kuvan, joka sijaitsee tiedoston asetuksissa määritellyssä
kuvahakemistossa.

Edellinen kuva
Kuvaikkunan valikon Kuva komento Edellinen kuva lataa edellisen kuvan
kuvaikkunaan. Tämä toimii samaan tapaan kuin Edellinen päähenkilö toiminto.

Kuvan koko
Kuvaikkunan valikosta Kuva komento Kuvan koko määrää, minkä kokoisena kuva
näkyy ikkunassa.
Alkuperäinen koko 1:1 tuo kuvan ikkunaan alkuperäisessä koossaan.
Sovita ikkunaan pienentää tai suurentaa kuvaa riippuen siitä, minkä kokoinen ikkuna
on.
Kuvaa voidaan pienentää valinnoilla 1:2, 1:3 ja 1:4.
Kuvaa voidaan suurentaa valinnoilla 2:1, 3:1 ja 4:1.

Aktiivipisteet
Kuvaan voidaan määrittää pisteitä, jotka voivat sisältää linkin toiseen kuvaan (BMP)
tai ääneen (WAV). Näitä pisteitä kutsutaan aktiivipisteiksi. Kuvan tai äänen lisäksi
aktiivipiste voi sisältää tekstiä 250 merkkiä.
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Monipuoliset
aktiivipisteet

Aktiivipisteiden avulla voit nimetä esim. perhekuvassa olevat henkilöt asettamalla
jokaisen henkilön kohdalle pisteen, jonka tekstinä on henkilön tiedot. Samalla tavalla
voit nimetä myös karttakuvassa olevia taloja tai kaupunkeja ja kyliä.
Selattava perhealbumi voidaan luoda asettamalla kuvan nurkkaan aktiivipisteet, joista
on yhteydet seuraavaan ja edelliseen kuvaan.

Aktiivipisteen asettaminen
Ennen aktiivipisteen asettamista varmista, että kuvan koko on Alkuperäinen koko
(1:1). Aktiivipisteet voidaan asettaa vain tässä kuvakoossa.

Hiiren
kaksoisnapsautus luo
aktiivipisteen

1.

Osoita hiirellä kuvaa siitä kohdasta, johon haluat luoda aktiivipisteen, ja
kaksoisnapsauta hiiren vasenta näppäintä.

ª

Aktiivipisteen määritys valintataulu avautuu.

Aktiivipiste voidaan luoda myös valitsemalla kuvaikkunan valikosta Aktiivipisteet
komento Määritä uusi aktiivipiste... Jos aktiivipiste luodaan valikon kautta, pisteelle
on muistettava asettaa pisteen koordinaatit.

Kuvan tiedot

Valintataulussa asetetaan aktiivipisteen ominaisuudet. Valintataulun yläosassa on
kuvan tiedot: kuvatiedoston nimi ja kuvateksti.

Pisteen koordinaatit

Kuvan tietojen alla on pisteen koordinaatit, joita voidaan muokata.

Pisteen teksti

Pisteen teksti kohtaan kirjoitetaan pisteelle tuleva teksti. Tekstin pituus on
korkeintaan 250 merkkiä.

Pisteen lisätoiminto

Pisteen lisätoiminto kohdassa määritellään, soittaako piste äänen tai sisältääkö se
linkin toiseen kuvaan. Mahdollinen ääni tai kuvatiedosto valitaan Selaa...
näppäimellä.
2.

Kirjoita aktiivipisteelle jokin teksti, ja paina OK näppäintä. Älä aseta
aktiivipisteelle lisätoimintoa.

ª

Aktiivipisteen määritys valintataulu häviää. Kuvaan on asetettu yksi
aktiivipiste.

Tiedot kuvatekstistä ja aktiivipisteistä tallennetaan kuvatiedoston nimiseen
tiedostoon, mutta tarkennin on BMT.
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Aktiivipisteiden näyttäminen kuvassa
Aktiivipisteet näkyvät kuvassa vasta, kun kuvaikkunan valikosta Aktiivipisteet on
valittu komento Näytä aktiivipisteet kuvassa. Samalla komennolla voidaan myös
poistaa kuvan aktiivipisteet näkyvistä.
Jos aktiivipisteelle on asetettu lisätoiminto, aktiivipisteen vieressä näkyy BMP-lappu,
jos lisätoiminto on kuvalinkki, ja WAV-lappu, jos lisätoiminto on äänen soittaminen.
Kuvallisen aktiivipisteen valinta hiiren vasemmalla näppäimellä lataa jatkokuvan ja
äänellisen pisteen valinta soittaa äänen.

Aktiivipisteen tietojen tarkastelu
Hiiren oikean
näppäimen
napsautuksella
saadaan pisteen tiedot

1.

Osoita hiirellä äsken kuvaan asettamaasi aktiivipistettä ja napsauta hiiren
oikeaa näppäintä.

ª

Aktiivipiste valintataulu avautuu.

Jos aktiivipisteelle on määritelty kuva tai ääni, hiiren vasemman näppäimen napsautus
lataa kuvan tai soittaa äänen. Jos aktiivipisteelle ei ole määritelty kuvaa tai ääntä,
hiiren vasemman näppäimen napsautus avaa Aktiivipiste valintataulun.
Valintataulun kohta Numeroarvo sisältää luvun, joka on syntynyt henkilöhaussa
kuvaan (katso lisää Näytä löydetyt: Kuvassa... s. 44). Haussa aktiivipisteen tekstiä on
käytetty hakusanana valittua henkilötietokenttää kohtaan. Luku kertoo, kuinka monta
löytöä tehtiin. Luku säilyy seuraavan kuvan hakuun asti.

Soita ääni

Soita ääni näppäin soittaa aktiivipisteelle määritellyn äänen. Näppäin näkyy
harmaana, jos aktiivipiste ei sisällä ääntä.

Näytä kuva

Näytä kuva näppäin lataa kuvaikkunaan aktiivipisteelle määritellyn kuvan. Näppäin
näkyy harmaana, jos aktiivipiste ei sisällä linkkiä toiseen kuvaan.

Muokkaa

Muokkaa... näppäin avaa Aktiivipisteen määritys valintataulun, jossa pisteen
omaisuuksia voidaan muokata.
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2.

Paina Keskeytä näppäintä.

ª

Aktiivipiste valintataulu sulkeutuu.
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Lista kuvan aktiivipisteistä
1.

Kuvassa olevien kaikkien aktiivipisteiden tiedot saadaan näkyviin
valitsemalla valikosta Aktiivipisteet komento Näytä aktiivipisteiden tiedot.

ª

Aktiivipisteet valintataulu avautuu.

Valintataulun listassa ovat kaikki kuvaan asetetut aktiivipisteet. Jos pisteellä ei ole
tekstiä, listassa on tekstin paikalla kysymysmerkki (?). Aktiivipisteen numeroarvo on
rivin lopussa suluissa.
Valintataulun Soita ääni, Näytä kuva ja Muokkaa... näppäimet toimivat kuten yhden
aktiivipisteen tietojen tarkastelussa.
Näytä piste näppäin näyttää listasta valitun aktiivipisteen sijainnin kuvassa
punaisella värillä.

Näytä piste
2.

Paina Näytä piste näppäintä.

ª

Aktiivipisteet valintataulu sulkeutuu, ja listasta valittu aktiivipiste
näkyy kuvassa punaisena.

Näytä piste toiminto toimii myös silloin, kun aktiivipisteet eivät näy kuvassa.

Aktiivipisteiden asetukset
Aktiivipisteiden asetuksilla määritellään, miten haussa kuvaan syntynyt aktiivipisteen
numeroarvo näytetään kuvassa (katso lisää Näytä löydetyt: Kuvassa... s. 44).

Numeroarvo ja
ympyrän säde
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1.

Aktiivipisteiden asetuksia voidaan muuttaa valitsemalla kuvaikkunan
valikosta Aktiivipisteet komento Aktiivipisteiden asetukset...

ª

Aktiivipisteiden ympyrät valintataulu avautuu.

Aktiivipisteen numeroarvo voidaan esittää kuvassa ympyränä, jonka säteen pituus
riippuu numeroarvon suuruudesta. Oletusarvoina on, että numeroarvo väliltä 1-5
piirtää ympyrän, jonka säde on 3. Arvo väliltä 6-10 piirtää ympyrän, jonka säde on 6
jne.

Kuvaikkuna • 58

Ympyrän muoto
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Ympyrä voi olla täytetty tai pelkkä kehä. Numeroarvo voidaan näyttää myös
pisterykelmänä, jossa aktiivipisteen läheisyyteen piirretään numeroarvon mukainen
määrä pisteitä. Pisteiden kokoa ja väriä voidaan muuttaa. Oletuksena on, että
numeroarvoja ei näytetä kuvassa.
2.

Paina Keskeytä näppäintä.

ª

Aktiivipisteiden ympyrät valintataulu sulkeutuu.
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Tiedot graafisesti

Perhekuvaus palloina
Pääikkunassa päähenkilön tietojen alapuolella sekä Esivanhemmat graafisesti
raportin ikkunassa näkyy henkilön perheen kuvaus palloista koostuvana kuvana.
Alla olevassa kuvassa on prinssi Charlesin perhekuvaus, josta on valittu Charlesin isä.
Voit suorittaa henkilöhaun, jos Charles ei ole päähenkilönä (katso lisää Päähenkilön
haku - prinssi Charles s. 34).

Musta pallo

Kuvauksessa musta pallo on se henkilö, jonka perhettä kuvataan.

Isä ja äiti

Mustan pallon yläpuolella olevat pallot ovat kuvattavan henkilön isä ja äiti - isä
vasemmalla.

Puolisot

Mustasta pallosta oikealle ovat hänen puolisonsa vihkimisjärjestyksessä.

Lapset

Puolisoiden alapuolella ovat ko. puolison kanssa saadut lapset.
Lapset, jotka eivät kenenkään puolison lapsia, ovat suoraan mustan pallon alapuolella.
Sukupuoli näytetään lapsen yläpuolella.
Lapsen alapuolella oleva nuoli tarkoittaa sitä, että hänellä on lapsia (Charlesin lapsilla
ei ole lapsia).

Punainen pallo

Perhekuvauksen henkilöiden nimiä ja syntymätietoja voidaan tarkastella osoittamalla
hiirellä haluttua henkilöä kuvaavaa palloa ja painamalla hiiren näppäintä. Punainen
pallo osoittaa valitun henkilön, jonka tiedot näkyvät kuvauksen alapuolella olevassa
ruudussa. Nimen ja syntymätietojen alla on vielä rivi, joka ilmoittaa valitun henkilön
suhteet.

Kaksoisnapsauttamalla palloa saadaan
lisävalikko

Kaksoisnapsauttamalla palloa hiiren näppäimellä saadaan esiin lisävalikko, josta
henkilö voidaan valita päähenkilöksi tai lisätä käsikirjoitukseen henkilösuhteiden
muokkausta varten. Henkilö voidaan valita myös perhekuvauksen keskushenkilöksi
(mustaksi palloksi), jolloin sukupuuta voidaan selata haluttuun suuntaan.
Perhekuvaus päivittyy automaattisesti aina, kun päähenkilö vaihtuu.

Esivanhemmat graafisesti
Esivanhemmat graafisesti on, kuten nimikin jo kertoo, graafinen esitys henkilön
esivanhemmista. Esivanhemmat näytetään puumaisessa muodossa omassa
ikkunassaan kahdeksan polvea kerrallaan. Puussa olevien henkilöiden tietoja voidaan
tarkastella joko hiiren tai näppäimistön avulla. Valitusta henkilöstä näytetään
ikkunassa myös palloista koostuva perhekuvaus - samanlainen kuin päähenkilöstä
näytetään pääikkunassa.
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1.

Valitse päähenkilöksi Zarah Phillips s. 1981 tiedostosta ROYALTY.GNS.

Zarah on lisätty uutena henkilönä tiedostoon (katso lisää Henkilön (Zarahin)
lisääminen ROYALTY.GNS tiedostoon s. 17). Jos et ole lisännyt Zarahia tiedostoon,
voit valita päähenkilöksi vaikkapa prinssi Charlesin.

tai
pikavalinta F8

2.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Esivanhemmat graafisesti.
Komento näkyy harmaana, jos päähenkilöllä ei ole isää tai äitiä.

ª

Esivanhemmat graafisesti ikkuna avautuu.

Jos Esivanhemmat graafisesti ikkuna on jo aiemmin avattu, F8 näppäin ja
kuvakenäppäin eivät päivitä näyttöä kuvaamaan päähenkilön esivanhempia, vaan
tuovat ainoastaan ikkunan esille. Sensijaan valikon Toiminta komento Esivanhemmat
graafisesti päivittää ikkunaan päähenkilön esivanhemmat.
Valitun henkilön esivanhemmat säilyvät ikkunassa, kunnes käyttäjä itse vaihtaa
lähtöhenkilön. Päähenkilön vaihtuminen ei automaattisesti päivitä Esivanhemmat
graafisesti ikkunaa.

Tietojen tarkastelu
Ikkunan yläpuoliskossa on graafinen esitys valitun henkilön esivanhemmista.
Punainen pallo osoittaa henkilöä, jonka tiedot ovat näkyvissä esityksen alla.
Numerot esityksen vasemmassa reunassa tarkoittavat sukupolvia. Lähtöhenkilön
sukupolvi on aina yksi.

Isä vasemmalle, äiti
oikealle

Punaisesta pallosta (Zarah) vasemmalle lähtevä viiva johtaa hänen isäänsä ja oikealle
lähtevä viiva hänen äitiinsä. Zarahin isän kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoja,
joten viiva päättyy Zarahin isään.

Punainen neliö jatkaa
seuraavalle sivulle

Zarahin äidin esivanhemmista on tietoja. Äidin puolella esivanhempia löytyy niin
pitkälle, että kaikki eivät mahdu näkyviin kerralla - punainen neliö kahdeksannen
polven yllä tarkoittaa, että esivanhempien sukuhaara jatkuu vielä seuraavalle sivulle.

Hiiri, nuolinäppäimet,
HOME ja PgDn

Piirretyn puun henkilöiden tietoja voidaan tarkastella osoittamalla viivojen
risteyskohtaa hiirellä ja napsauttamalla hiiren vasenta näppäintä. Puussa voidaan
siirtyä henkilöstä toiseen myös nuolinäppäimillä. HOME näppäimen painalluksella
palataan lähtöhenkilöön.

Siirtyminen seuraavalle Ruudulla näkyvän puun ylimmistä henkilöistä voidaan jatkaa eteenpäin seuraavalle
sivulle, jos henkilön yläpuolella on punainen neliö. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä
sivulle ja takaisin
henkilöllä on isä tai äiti. Ylimmästä polvesta jatketaan eteenpäin joko
nuolinäppäimillä tai tuplanapsauttamalla hiirellä haluttua henkilöä. Paluu alaspäin
edelliselle sivulle tapahtuu jälleen nuolinäppäimillä tai PgDn näppäimellä. HOME
näppäin vie lähtöhenkilöön.
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Perhekuvaus
Ikkunan alaosassa on puusta valitun henkilön perhekuvaus palloista muodostuvana
kuvana (katso lisää Perhekuvaus palloina s. 60).

Perhekuvauksen
päivittäminen
automaattisesti

Oletuksena Perhekuvaus päivittää automaattisesti puusta valitun henkilön
perhekuvauksen. Automaattinen päivitys saadaan pois päältä valitsemalla ikkunan
valikosta Esivanhemmat komento Perhekuvaus tahdistettu esivanhempien kanssa.

Päivitä

Jos perhekuvauksen automaattinen päivitys on pois päältä, perhekuvaus voidaan
päivittää kuvaamaan puusta valitun henkilön perhettä painamalla ikkunassa olevaa
Päivitä näppäintä.
Puussa olevien henkilöiden tietojen selaaminen on nopeampaa silloin, kun
perhekuvausta ei ole tahdistettu esivanhempien kanssa, sillä ruudun päivittäminen vie
tällöin vähemmän aikaa.

Lähtöhenkilön vaihtaminen
Lähtöhenkilö puusta

Esivanhemmat graafisesti esityksen puun henkilö voidaan valita lähtöhenkilöksi
valitsemalla ikkunan valikosta Henkilö komento Lähtöhenkilöksi.

Päähenkilö
lähtöhenkilöksi

Päähenkilö voidaan valita lähtöhenkilöksi valitsemalla ikkunan valikosta
Esivanhemmat komento Esivanhemmat päähenkilölle tai valitsemalla pääikkunan
valikosta Toiminta komento Esivanhemmat graafisesti.

Lähtöhenkilö
perhekuvauksesta

Perhekuvauksen henkilö voidaan valita lähtöhenkilöksi kaksoisnapsauttamalla hiiren
vasemmalla näppäimellä haluttua henkilöä kuvaavaa palloa ja valitsemalla
ilmestyneestä valikosta komento Esivanhempien lähtöhenkilöksi.

Puun henkilö päähenkilöksi
Esivanhemmat graafisesti esityksen puun henkilö voidaan valita päähenkilöksi
valitsemalla ikkunan valikosta Henkilö komento Päähenkilöksi.

Puun henkilön lisääminen käsikirjoitukseen
Esivanhemmat graafisesti esityksen puun henkilö voidaan lisätä käsikirjoitukseen
valitsemalla ikkunan valikosta Henkilö komento Lisää käsikirjoitukseen. Komento
näkyy harmaana, jos henkilö on jo käsikirjoituksessa.

Esityksen päivittäminen
Esivanhemmat graafisesti esityksen puun henkilöt päivitetään uudelleen valittuna
olevalle lähtöhenkilölle valitsemalla valikosta Esivanhemmat komento Etsi uudelleen.

Siirtyminen toiseen ikkunaan
Esivanhemmat graafisesti ikkunan Ikkunat valikon kautta voidaan siirtyä pää-, teksti-,
tai kuvaikkunaan.

Esivanhempien esikatselu
Esivanhempien esikatselu näyttää päähenkilön esivanhemmat viivoin yhdistettyinä
laatikoina, joissa on henkilöiden tiedot. Sukupolvien määrä voidaan valita väliltä 250.
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1.

Valitse päähenkilöksi Zarah Phillips s. 1981 tiedostosta ROYALTY.GNS.

Zarah on lisätty uutena henkilönä tiedostoon (katso lisää Henkilön (Zarahin)
lisääminen ROYALTY.GNS tiedostoon s. 17). Jos et ole lisännyt Zarahia tiedostoon,
voit valita päähenkilöksi vaikkapa prinssi Charlesin.
2.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Esivanhempien esikatselu.
Komento näkyy harmaana, jos päähenkilöllä ei ole isää tai äitiä.

ª

Sukupolvien määrän valinnan valintataulu avautuu.

Sukupolvien määrä

3.

Valitse sukupolvien määrä valintataulusta.

Esivanhempainkato

Jos haluat, että sama esivanhempi ei esiinny kahdesti, voit valita kohdan
Esivanhempainkato huomioidaan.
4.

Paina Hae näppäintä.

ª

Sukupolvien määrän valinnan valintataulu sulkeutuu, ja
Esivanhemmat kaaviona valintataulu avautuu.

Esikatselussa listaa voidaan selata sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Hae sukupolvi

Tietyssä sukupolvessa olevia esivanhempia voidaan hakea antamalla sukupolven
numero kohtaan Hae sukupolvi ja painamalla Ylös tai Alas näppäintä. Haettava
henkilö on sukupolven ensimmäinen henkilö ruudun yläreunasta lukien. Voit jatkaa
hakua sukupolven seuraavaan henkilöön painamalla uudelleen Ylös tai Alas
näppäintä.

Kirjasin

Esivanhempien esikatselun kirjasintyyppi voidaan valita näppäimellä Kirjasin.

Tulostus

Tulosta näppäin tulostaa Esivanhemmat kaaviona raportin paperille.

Keskeytä

Keskeytä näppäin sulkee valintataulun.

Henkilövalikko
Osoittamalla henkilöä ja kaksoisnapsauttamalla hiiren vasenta näppäintä saadaan
näkyviin valikko, josta voidaan valita henkilölle lisätoimintoja.

Päähenkilöksi
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Valittu henkilö voidaan valita päähenkilöksi valitsemalla henkilövalikosta komento
Päähenkilöksi.
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Älä tulosta

Valitsemalla henkilövalikosta komento Älä tulosta estetään valitun henkilön ja hänen
esivanhempien tulostuminen Esivanhemmat kaaviona tulostukseen. Kun henkilön
tulostus on estetty, valittu henkilö on punaisena ja hänen esivanhempansa harmaana.
Punaista henkilöä kaksoisnapsauttamalla saadaan henkilö ja hänen esivanhempansa
jälleen tulostumaan.

Siirry ensimmäiseen
esiintymiseen

Jos esivanhempainkato on otettu huomioon, toista kertaa esiintyvästä henkilöstä on
viittaus ensimmäiseen esiintymiseen. Henkilön tietojen kohdalla näkyy punaisella
teksti Katso sivu 0. Henkilön ensimmäiseen esiintymiseen voidaan siirtyä valitsemalla
henkilövalikosta komento Siirry ensimmäiseen esiintymiseen.
5.

Paina Keskeytä näppäintä.

ª

Esivanhemmat kaaviona valintataulu sulkeutuu.

Kun esikatselu suoritetaan toisen kerran, kysyy ohjelma kysyy Haluatko tarkastella jo
haettua raporttia esivanhemmista? Esikatselu säilyy, kunnes tiedosto suljetaan,
raportti tulostetaan tai valitaan uusi esikatselu.

Jälkeläisten esikatselu
Jälkeläisten esikatselu näyttää päähenkilön jälkeläiset viivoin yhdistettyinä laatikoina,
joissa on henkilöiden tiedot. Sukupolvien määrä voidaan valita väliltä 2 - 50.
1.

Valitse päähenkilöksi Edvard VII s. 1841 tiedostosta ROYALTY.GNS.

Edvardin löydät tiedostosta henkilöhaun avulla (katso lisää Henkilöhaku s. 34).
2.

Valitse pääikkunan valikosta Toiminta komento Jälkeläisten esikatselu.
Komento näkyy harmaana, jos päähenkilöllä ei ole lapsia.

ª

Sukupolvien määrän valinnan valintataulu avautuu.

Sukupolvien määrä

3.

Valitse sukupolvien määrä valintataulusta.

Sukulaisavioliitot
huomioidaan

Jos haluat, että sama jälkeläinen ei esiinny kahdesti, voit valita kohdan
Sukulaisavioliitot huomioidaan.
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4.

Paina Hae näppäintä.

ª

Sukupolvien määrän valinnan valintataulu sulkeutuu, ja Jälkeläiset
kaaviona valintataulu avautuu.

Esikatselussa listaa voidaan selata sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Puolisot

Valitsemalla kohta Puolisot saadaan henkilöiden puolisot näkyviin.

Hae sukupolvi

Tietyssä sukupolvessa olevia jälkeläisiä voidaan hakea antamalla sukupolven numero
kohtaan Hae sukupolvi ja painamalla Ylös tai Alas näppäintä. Haettava henkilö on
sukupolven ensimmäinen henkilö ruudun yläreunasta lukien. Voit jatkaa hakua
sukupolven seuraavaan henkilöön painamalla uudelleen Ylös tai Alas näppäintä.

Kirjasin

Jälkeläisten esikatselun kirjasintyyppi voidaan valita näppäimellä Kirjasin.

Tulostus

Tulosta näppäin tulostaa Jälkeläiset kaaviona raportin paperille.

Keskeytä

Keskeytä näppäin sulkee valintataulun.

Henkilövalikko
Osoittamalla henkilöä ja kaksoisnapsauttamalla hiiren vasenta näppäintä saadaan
näkyviin valikko, josta voidaan valita henkilölle lisätoimintoja.

Päähenkilöksi

Henkilö voidaan valita päähenkilöksi valitsemalla henkilövalikosta komento
Päähenkilöksi.

Älä tulosta

Valitsemalla henkilövalikosta komento Älä tulosta estetään valitun henkilön ja hänen
jälkeläisensä tulostuminen Jälkeläiset kaaviona tulostukseen. Kun henkilön tulostus
on estetty, valittu henkilö näkyy punaisena ja hänen jälkeläisensä harmaana. Punaista
henkilöä kaksoisnapsauttamalla saadaan henkilö ja hänen jälkeläiset jälleen
tulostumaan.

Siirry ensimmäiseen
esiintymiseen

Jos sukulaisavioliitot on otettu huomioon, toista kertaa esiintyvästä henkilöstä on
viittaus ensimmäiseen esiintymiseen. Henkilön tietojen kohdalla näkyy punaisella
teksti Katso sivu 0. Henkilön ensimmäiseen esiintymiseen voidaan siirtyä valitsemalla
henkilövalikosta komento Siirry ensimmäiseen esiintymiseen.
5.

Paina Keskeytä näppäintä.

ª

Jälkeläiset kaaviona valintataulu sulkeutuu.

Kun esikatselu tehdään toisen kerran, ohjelma kysyy Haluatko tarkastella jo haettua
raporttia jälkeläisistä? Esikatselu säilyy, kunnes tiedosto suljetaan, raportti
tulostetaan tai valitaan uusi esikatselu.
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Tulostus paperille

Tulosteiden yhteenveto
GENUS Senior versiossa 2.21 on kymmenen paperitulostetta:
•
Jälkeläistaulut
•
Esivanhemmat kaaviona
•
Jälkeläiset kaaviona
•
Jälkeläislista
•
Henkilölista
•
Perhetaulut lomakkeena
•
Esivanhemmat lomakkeena
•
Osoitetarratulostus
•
Sukukirjatuloste 2
•
HTML sukukirja
Tulosteet toimivat joko Genuksen kautta valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto
komento Tulostus tai itsenäisinä ohjelmina ikonin kautta käynnistettynä.

Tulostus Genuksen kautta

Esivanhemmat ja
Jälkeläiset kaaviona

1.

Tulostus Genuksen kautta tehdään valitsemalla pääikkunan valikosta
Tiedosto komento Tulostus.

ª

Tulostus valintataulu avautuu.

2.

Valitse listasta haluttu tuloste, ja paina OK näppäintä.

ª

Tulosteen alustuksen valintataulu avautuu.

Tulostettaessa Esivanhemmat kaaviona tai Jälkeläiset kaaviona tulosteet on ensin
haettava esikatseluun valitsemalla pääikkunan valikosta Toiminta komento Esikatselu.

Tulostus ohjelmaikonin kautta
Genuksen tulosteet voidaan käynnistää itsenäisinä ohjelmina tulosteen oman ikonin
kautta.
1.
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Käynnistä haluttu tulosteohjelma tuplanapsauttamalla tulosteen ikonia
hiiren vasemmalla näppäimellä.
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2.

Valitse tulostettava tiedosto ja henkilö valitsemalla valikosta Tiedosto
komento Raportoitava tiedosto ja henkilö...

ª

Tiedoston valinnan valintataulu avautuu.

3.

Valitse tiedosto ja paina OK näppäintä.

ª

Henkilöhaku valintataulu avautuu.

Henkilölista ja osoitetulostus tulosteissa ei ole henkilöhakuvaihetta, sillä niissä ei ole
lähtöhenkilöä, vaan tulostus käy aina läpi koko tiedoston.
4.

Täydennä hakuehdot siten, että tulosteen lähtöhenkilö löytyy, ja paina Hae
näppäintä.

ª

Haku alkaa.

Kun haluttu henkilö on löytynyt, tulosteen alustuksen valintataulu avautuu.

Jälkeläistaulut
Jälkeläistaulut tuloste tulostaa lähtöhenkilön jälkeläiset sukukirja-muodossa.
Tulostusohjelman versio näkyy ikkunan otsikossa.

Kohtaan Sukupolvia määritellään raportin sukupolvien määrä. Jos arvona on yksi,
vain lähtöhenkilön taulu tulostuu. Tyhjä tulostaa kaikki sukupolvet.
Ensimmäisen taulun nro kohtaan määritellään numero, josta taulujen numerointi
alkaa.
Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Henkilöhakemisto lisää raportin loppuun henkilöhakemiston. Henkilöt lisätään
hakemistoon käyttäen myös toisen sukunimirivin tietoa. Hakemistosta on viittaus
tauluun, jossa henkilö esiintyy. Hakemistossa lihavoidulla kirjasimella painetut nimet
ovat taulujen päähenkilöitä.
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Taulut myös naisilla tekee omat taulut myös naisille. Oletuksena on, että jälkeläiset
haetaan seuraten miespuolista linjaa.
Lapsi- ja puolisotiedot lapsille joilla ei ole omaa taulua lisää lapsi- ja puolisotiedot
sellaisille taulussa oleville lapsille, joilla ei ole omaa taulua.
Sukulaisavioliitot huomioidaan estää taulujen kahdentumisen, joka syntyy esim.
serkusten mennessä naimisiin keskenään.
Jokainen taulu omalla sivullaan aloittaa uuden taulun aina omalta sivultaan. Tämä
lisää paperin kulutusta.
Lisäkentät ottaa tulostukseen mukaan myös mahdolliset lisäkentät (ei kuitenkaan
numeerisia ja valintakenttiä).
Lähteet lisää tietoihin lähteet. Raportin loppuun tulostetaan lähdeluettelo, johon
tiedoista on viittaukset.
Kuva tulostaa taulun päähenkilölle hänen ensimmäisen kuvansa. Kuvan leveys ja
korkeus määritellään senttimetreinä kohtiin Leveys ja Korkeus. Tulosteessa kuvaa
suurennetaan tai pienennetään tarpeen mukaan, jotta se täyttäisi määritellyn tilan
mahdollisimman hyvin. Myös kuvateksti tulostetaan, jos tämä kohta on valittu.
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Tulosta tiedostoon kohdassa voidaan määritellä tekstitiedosto, johon tuloste
tallennetaan sen sijaan, että se tulostettaisiin kirjoittimelle. Valitse kohta Tulosta
tiedostoon ja valitse Tiedostoon... näppäimellä tekstitiedosto, johon raportti
tallennetaan.
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Esivanhemmat kaaviona
Esivanhemmat kaaviona tulostaa esivanhemmat kaaviona, jossa henkilöt on yhdistetty
toisiinsa viivoilla. Tulostusohjelman versio näkyy ikkunan otsikossa.

Sukupolvia kohtaan voidaan antaa sukupolvien määrä vain, jos tulostusohjelma on
käynnistetty erillisenä ohjelmana omasta ikonista, ei Genuksen kautta.
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Esivanhempainkato huomioidaan voidaan valita vain, jos tulostusohjelma on
käynnistetty erillisenä ohjelmana omasta ikonista, ei Genuksen kautta. Kun kohta
valitaan, kahdentuva henkilö ja hänen esivanhempansa tulostuvat vain kerran. Muissa
tapauksissa on viittaus sivulle, josta henkilön esivanhemmat alkavat.
Tulostustapa valinnassa on kolme tulostusvaihtoehtoa. Kirjainmerkit tulostaa raportin
käyttäen ainoastaan kirjaimia. Grafiikka tulostaa henkilöiden tiedot laatikoiden sisään,
jotka on yhdistetty toisiinsa viivoilla. Grafiikka + varjostus lisää edelliseen vielä
varjon laatikon alle.
Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Henkilön rivien määrä valinnalla säädetään tulostettavan tiedon määrää. Yksi tulostaa
henkilön tiedot yhdelle riville, jossa on vain nimi ja syntymä- ja kuolinaika. Kaksi
tulostaa henkilön tiedot kahdelle riville: nimi ja ammatti sekä syntymä- ja
kuolintiedot. Tiedot omilla riveillään tulostaa nimen, syntymätiedot, kuolintiedot ja
ammatin omilla riveillään. Rivejä aina max. määrä jättää tyhjän rivin, jos jotain
edellämainituista ei ole. K. + hautaamisaika ja -paikka lisää kuolintiedot omalle
rivilleen. Lisäkentät lisää vielä mahdollisten lisäkenttien tiedot henkilölle.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan, ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Jälkeläiset kaaviona
Jälkeläiset kaaviona tulostaa esivanhemmat kaaviona, jossa henkilöt on yhdistetty
toisiinsa viivoilla. Tulostusohjelman versio näkyy ikkunan otsikossa.

Sukupolvia kohtaan voidaan antaa sukupolvien määrä vain, jos tulostusohjelma on
käynnistetty erillisenä ohjelmana omasta ikonista, ei Genuksen kautta.
Sukulaisavioliitot huomioidaan kohta voidaan valita vain, jos tulostusohjelma on
käynnistetty erillisenä ohjelmana omasta ikonista, ei Genuksen kautta. Kun kohta
valitaan, kahdentuva henkilö ja jälkeläisensä tulostuvat vain kerran. Tällainen tilanne
syntyy esim. serkusten mennessä naimisiin keskenään. Muissa tapauksissa on viittaus
sivulle, josta henkilön jälkeläiset alkavat.
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Puolisot kohta lisää tulosteeseen henkilön puolisot. Puolisot näytetään henkilön
tietojen alla.
Tulostustapa valinnassa on kolme tulostusvaihtoehtoa. Kirjainmerkit tulostaa raportin
käyttäen ainoastaan kirjaimia. Grafiikka tulostaa henkilöiden tiedot laatikoiden sisään,
jotka on yhdistetty toisiinsa viivoilla. Grafiikka + varjostus lisää edelliseen vielä
varjon laatikon alle.
Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Henkilön rivien määrä valinnalla säädetään tulostettavan tiedon määrää. Yksi tulostaa
henkilön tiedot yhdelle riville, jossa on vain nimi ja syntymä- ja kuolinaika. Kaksi
tulostaa henkilön tiedot kahdelle riville: nimi ja ammatti sekä syntymä- ja
kuolintiedot. Tiedot omilla riveillään tulostaa nimen, syntymätiedot, kuolintiedot ja
ammatin omilla riveillään. Rivejä aina max. määrä jättää tyhjän rivin, jos jotain
edellämainituista ei ole. K. + hautaamisaika ja -paikka lisää kuolintiedot omalle
rivilleen. Lisäkentät lisää vielä mahdollisten lisäkenttien tiedot henkilölle.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan, ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Jälkeläislista
Jälkeläislista tulostaa henkilön jälkeläiset tiiviissä muodossa. Tulostusohjelman
versio näkyy ikkunan otsikossa.

Sukupolvia kohtaan määritellään raportin sukupolvien määrä. Jos arvona on yksi, vain
lähtöhenkilön taulu tulostuu. Tyhjä tulostaa kaikki sukupolvet.
Ensimmäisen taulun nro kohtaan määritellään numero, josta taulujen numerointi
alkaa.
Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Taulut myös naisilla tekee omat taulut myös naisille. Oletuksena on, että jälkeläiset
haetaan seuraten miespuolista linjaa.
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Sukulaisavioliitot huomioidaan kohdan valitsemalla kahdentuva henkilö ja
jälkeläisensä tulostuvat vain kerran. Tällainen tilanne syntyy esim. serkusten
mennessä naimisiin keskenään.
Hakemisto lisää raportin loppuun henkilöhakemiston. Henkilöt lisätään hakemistoon
käyttäen myös toisen sukunimirivin tietoa. Hakemistosta on viittaus tauluun, jossa
henkilö esiintyy. Hakemistossa lihavoiduilla kirjasimella painetut nimet ovat taulujen
päähenkilöitä.
Ei rivinvaihtoa puoliso- ja lapsitiedoissa tulostaa lapsi- ja puolisotiedot tiiviimmässä
muodossa.
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Henkilölista
Henkilölista tulostaa tiedoston kaikki henkilöt valitussa järjestyksessä.
Tulostusohjelman versio näkyy ikkunan otsikossa.

Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Valintataulun yläosassa valitaan raportin sisältö, joka voi olla Vain henkilötiedot,
Henkilötiedot + hakemisto tai Vain hakemisto.
Henkilötietojen määrä kohdassa määritellään, mitä tietoja raportti sisältää henkilön
nimen lisäksi.
Syntymätiedot lisää raporttiin henkilön syntymätiedot.
Kuolin - ja hautaamistiedot lisää raporttiin henkilön kuolin- ja hautaamistiedot.
Ammatti lisää raporttiin henkilön ammatin.
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Vihkimisajat ja -paikat lisää vihkimistiedot puolison numeron perään (suhteet
esitetään raportissa numeroviittauksina).
Henkilön teksteistä voidaan tulostaa Pelkät tekstien otsikot, Tekstit ilman otsikoita,
Tekstit otsikoilla tai Ei tekstejä eikä otsikoita. Lukemisen helpottamiseksi Tyhjä rivi
tekstien välissä jättää tyhjän rivin tekstien väliin.

Tulostusjärjestyksen
mukainen tieto on
muistettava liittää

Henkilöiden tulostusjärjestys valitaan luetteloruudusta. Tulostusjärjestys voi olla
jokin seuraavista: Syöttöjärjestys, Aakkostettu sukunimi, Syntymäaika, Aakkostettu
syntymäpaikka, Kuolinaika, Aakkostettu kuolinpaikka, Hautaamisaika, Aakkostettu
hautaamispaikka tai Ammatti. Järjestyksen mukainen tieto on muistettava ottaa
tulostukseen mukaan. Esimerkiksi jos tulostusjärjestyksenä on kuolinaika, kohta
Kuolin- ja hautaamistiedot on muistettava valita.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan, ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Perhetaulut lomakkeena
Perhetaulut lomakkeena tulostaa perhetaululomakkeita joko tyhjinä tai
henkilötiedoilla täytettyinä alkaen valitusta henkilöstä. Tulostusohjelman versio
näkyy ikkunan otsikossa.

Sukupolvia kohtaan määritellään raportin sukupolvien määrä. Jos arvona on yksi, vain
lähtöhenkilön taulu tulostuu. Tyhjä tulostaa kaikki sukupolvet.
Ensimmäisen taulun nro kohtaan määritellään numero, josta taulujen numerointi
alkaa.
Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Sukulaisavioliitot huomioidaan estää taulujen kahdentumisen, joka syntyy esim.
serkusten mennessä naimisiin keskenään.
Taulut myös naisilla tekee omat taulut myös naisille. Oletuksena on, että jälkeläiset
haetaan seuraten miespuolista linjaa.
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Tulosta tyhjiä kaavakkeita tulostaa annetun määrän verran tyhjiä kaavakkeita.
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan, ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Esivanhemmat lomakkeena
Esivanhemmat lomakkeena tulostaa esivanhempainlomakkeita joko tyhjinä tai
täytettyinä alkaen valitusta henkilöstä. Tulostusohjelman versio näkyy ikkunan
otsikossa.

Laatijan tiedot raportin alkuun lisää tulostettavan tiedoston laatijan tiedot omalle
sivulleen raportin alkuun.
Ei numerointia jättää pois lomakkeen numeroinnin (1/1, 1/2, 2/2 jne.).
Pienennä 5. polven kirjainkokoa pienentää paperilla olevan viidennen polven
kirjasimen kokoa.
Polvien määrä sivuina kohdassa määritellään sukupolvien määrä. Polvien määrä
annetaan sivuina. Yhdelle sivulle mahtuu viisi polvea. Kahdelle sivulle mahtuu
yhdeksän sukupolvea (ensimmäisen sivun viimeinen ja toisen ensimmäinen polvi ovat
sama henkilö), jolloin sivujen määrä nousee maksimissaan 17:ään.
Tulosta tyhjiä kaavakkeita tulostaa annetun määrän verran tyhjiä kaavakkeita.
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan, ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Korvaava sanasto ottaa käyttöön valitun sanaston, jolla tulosteessa olevat tekstit
korvataan. Sanasto voi olla esim. vieraskielinen (katso lisää Korvaava sanasto
tulosteissa s. 75).
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
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Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.

Osoitetarratulostus
Osoitetarratulostus tulostaa henkilöiden osoitteet. Tulostusohjelman versio näkyy
ikkunan otsikossa.

Henkilön nimi

Henkilön nimi voidaan liittää osoitteeseen, mikäli se ei jo sisällä sitä. Nimi voidaan
tulostaa valitussa järjestyksessä joko sukunimi tai etunimi ensin.
Raportti tulostaa tiedoston kaikki osoitteet tai vaihtoehtoisesti elossa olevien
henkilöiden (ei merkittyjä kuolintietoja), jotka ovat syntyneet annetun vuoden jälkeen.
Ennen tulostusta voit erottaa isosta tiedostosta halutun henkilöjoukon Genuksen
suodattimen avulla erilliseksi tiedostoksi (katso lisää Suodatin ja Tallenna nimellä...
s. 83).

Marginaalit

Sivun vasemman reunan ja yläreunan marginaalit määritellään senttimetreinä.
Marginaalien avulla kohdistetaan tulosteen vasen reuna ja yläreuna.

Tarran mitat

Tarran leveys ja korkeus sekä tarrojen välit vaakasuunnassa ja pystysuunnassa
määritellään senttimetreinä.
Tulosta kohdistussivuja tulostaa annetun määrän kohdistussivuja.
Kirjoitin näppäimen takaa avautuu kirjoittimen määrittelyn valintataulu. Katso
lisäohjeita Windows-oppaista.
Kirjasin näppäimellä avautuu kirjasimen valinnan valintataulu. Tiedot valitusta
kirjasimesta tallennetaan, ja kirjasinta käytetään oletuskirjasimena seuraavissa
tulostuksissa.
Tulosta näppäin aloittaa tulostuksen.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Raporttia ei tulosteta.
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Sukukirjatuloste 2
Sukukirjatuloste 2 tulostaa lähtöhinkilön jälkeläiset sukukirjamuodossa, kuten
Jälkeläistaulut tuloste. tulosteen rakenne ja asettelu on kuitenkin hieman erilainen.
Tulostus tiedostoon muodostaa Rich Text Format (RTF) –tiedoston.

HTML sukukirja
HTML sukukirja tulostaa jälkeläistaulut HTML-tiedostoksi, jolloin se on katseltavissa
Internet-selaimen avulla.
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Korvaava sanasto tulosteissa
Korvaavan sanaston avulla voidaan vaihtaa tulostuksien käyttämä sanasto eli
tulostuksen tietojen otsikkotekstit.
1.

Luo uusi sanasto painamalla tulostuksen valintataulun näppäintä Luo uusi
sanasto...

ª

Tiedoston luonti valintataulu avautuu.

2.

Anna sanastotiedoston nimi, ja paina OK näppäintä. Sanastotiedoston
oletuspääte on GRT.

ª

Korvaava sanasto valintataulu avautuu.

Korvattavat tekstit listassa on kaikki kyseessä olevan raportin käyttämät
otsikkotekstit.

%s tai %d merkit on
asetettava samassa
järjestyksessä

3.

Valitse Korvattavat tekstit listasta korvattava teksti.

4.

Kirjoita Korvaava teksti editointikenttään tekstin oma vastine.

Jos korvattavassa tekstissä on %s tai %d merkkejä, ne on asetettava samassa
järjestyksessä myös korvaavaan tekstiin. Tulostuksessa %s merkin tilalle tulee tekstiä
ja %d merkin tilalle tulee numero. Muokattu teksti tallennetaan Tallenna näppäimellä.
5.

Tallenna korvaava teksti Tallenna näppäimellä.

Keskeytä näppäin sulkee valintataulun.
Korvaava sanasto on tulostekohtainen.

Sanaston muokkaus

Tulostuksen valintataulun Muokkaa sanastoa... näppäimellä muokataan sanastoa, joka
valitaan tiedostonvalintataulusta.

Sanaston käyttöönotto

Sanasto otetaan tulosteessa käyttöön valitsemalla Käytä korvaavaa sanastoa sekä
valitsemalla korvaava sanasto Selaa... näppäimellä.

Henkilöjoukon tulostus
Ennen tulostusta voidaan suodattimien avulla koko sukutiedostosta erottaa haluttu
henkilöjoukko. Suodattimen henkilöt tallennetaan erilliseksi tiedostoksi, joka avataan.
Nyt haluttu henkilöjoukko voidaan tulostaa uudesta tiedostosta (katso lisää Suodatin
ja Tallenna nimellä... s. 83).

GENUS Senior ohjekirja

Tulostus paperille • 76

Tulostusongelmia?
Levytilan riittävyys
Ennen raporttien tulostusta on hyvä varmistaa, että kiintolevyllä on tarpeeksi tyhjää
tilaa, sillä Windows käyttää kiintolevyä väliaikaiseen tallennukseen. Tyhjää tilaa tulisi
aina olla ainakin 5 Mt. Perhetauluja kuvien kanssa tulostettaessa tarvittava vapaan
levytilan määrä moninkertaistuu.

Tulostushallinnan käyttö
Jos tulostus keskeytyy, siitä huolimatta, että kiintolevyllä on tarpeeksi tilaa, tulostus
voidaan suorittaa ilman tulostuksenhallintaa. Tulostuksenhallinnan saa pois päältä
Windows:in Ohjauspaneelin kohdasta Kirjoittimet, jonka valintataulusta otetaan
valinta pois kohdasta Käytä tulostuksenhallintaa.
Tulostuksenhallinnan pois kytkeminen saattaa joissakin tapauksissa nopeuttaa
tulostusta, mutta tällöin koneen käyttö tulostuksen aikana ei todennäköisesti ole
mahdollista.

Kirjoitinohjaimet ja asetukset
Kirjoittimen asetukset

Perhetaulut ja Esivanhemmat lomakkeena tulosteissa on käytetty sellaisia
tulostustapoja (mm. 90 astetta käännetty teksti), joita jotkut kirjoittimet eivät osaa
tulostaa. Jos kirjoittimesi kuuluu em. ryhmään, tulostusta kannattaa kokeilla erilaisilla
kirjoittimen asetuksilla. Joillakin kirjoittimilla tulostustavan muuttaminen riittää.

Varmista, että
kirjoitinohjain on
suunniteltu oikealle
Windowsin versiolle

Varmista, että kirjoittimesi ohjain on 16-bittinen ja se on suunniteltu suunniteltu
Windows 3.1, 95, 98, ME, XP, NT tai 2000 versiolle sen mukaan, mitä Windowsin
versiota käytät. Ohjaimen uutta versiota voit kysyä tietokonekauppiaaltasi tai
kirjoittimen maahantuojalta.

Tulostelista
Valikosta Tiedosto komennolla Tulostus avautuvassa tulostelistassa pitäisi aina näkyä
yhtä monta tulostuksen nimeä kuin Genuksen ohjelmaryhmässä on tulostusohjelmien
ikoneita. Jos listassa on vähemmän nimiä kuin ikoneita, GENUS kannattaa asentaa
uudelleen ja varmistaa, että GENUS asennetaan juuri siihen hakemistoon, josta
GENUS käynnistyy ikonia tuplanapsautettaessa. Genuksen ikonin hakemiston näkee
valitsemalla Windows:in Järjestelmähallinnan valikosta Tiedosto komento
Ominaisuudet.
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Suodatin

Henkilöjoukon erottaminen suodattimella
Suodattimella voidaan haluttu henkilöjoukko erottaa tiedostosta. Kun suodatin on
päällä, ainoastaan suodattimessa olevat henkilöt ovat tavoitettavissa. Suodattimessa
olevan henkilön suhteista näkyvät ainoastaan ne henkilöt, jotka sisältyvät
suodattimeen. Suodattimen henkilöt voidaan tallentaa uuteen, omaan tiedostoon.

Kahden henkilön
välinen linja

Suodattimen avulla voidaan mm. tulostaa kahden henkilön välinen linja kaaviona tai
erottaa henkilön esivanhemmat ja/tai jälkeläiset omaksi tiedostokseen.

Suodatin ja Top20 lista

Kun suodatin otetaan käyttöön, Top20 listassa pysyvät vain ne henkilöt, jotka
sisältyvät suodattimeen. Jos Top20 lista ei sisältänyt yhtään suodattimessa olevaa
henkilöä, päähenkilöksi ladataan ensimmäinen suodattimeen sisältyvä henkilö
tiedoston alusta lukien.

Suodatin on
tiedostokohtainen

Suodatin on tiedostokohtainen, ja sen on sijaittava samassa hakemistossa GNS
tiedoston kanssa. Jos tiedoston henkilömäärä on muuttunut edellisen suodattimen
päivityksen jälkeen, ohjelma kysyy suodattimen käyttöönoton yhteydessä,
päivitetäänkö se.

Tulostukset eivät ota
huomioon suodatinta

Tulostukset eivät ota huomioon suodatinta. Jos halutaan tulostaa ainoastaan
suodattimessa olevat henkilöt, henkilöt on tallennettava ensin omaan erilliseen
tiedostoon, joka avataan. Nyt haluttu henkilöjoukko voidaan tulostaa uudesta
tiedostosta.
Uusien henkilöiden lisääminen tiedostoon sekä henkilösuhteiden muokkaaminen ei
ole mahdollista, kun suodatin on päällä.
Yksi suodatin tekee levylle kolme tiedostoa:
•
*.FLT sisältää suodattimessa olevat henkilöt
•
*.FLS sisältää suodattimessa olevat henkilösuhdehakujen ehdot
(esivanhemmat, jälkeläiset...)
•
*.FLR sisältää suodattimen henkilöhakujen ehdot

Suodattimen luonti
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1.

Luo uusi suodatin valitsemalla päävalikon kohdasta Tiedosto komento
Suodatin |Uusi.

ª

Uusi suodatin valintataulu avautuu.
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2.

Anna suodatintiedoston nimi, ja paina OK näppäintä. Suodatintiedoston
oletuspääte on FLT.

ª

Suodattimen muokkaus valintataulu avautuu.

3.

Lisää suodattimeen henkilöryhmät valitsemalla seuraavista
henkilöryhmistä:

Esivanhemmat ja jälkeläiset
Esivanhemmat ja jälkeläiset näppäimellä avautuu valintataulu, jossa asetetaan henkilö
ja hakuehdot.

Hae... näppäimellä voidaan vaihtaa henkilöä, jolle esivanhemmat ja/tai jälkeläiset
haetaan.
Esivanhemmat (0-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monta polvea
esivanhempia haetaan.
Jälkeläisiä esivanhemmille (0-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monta polvea
jälkeläisiä jokaiselle edellä haetulle esivanhemmalle haetaan.
Jälkeläisiä (0-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monta polvea jälkeläisiä
haetaan.
Esivanhempia jälkeläisille (0-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monta polvea
esivanhempia jokaiselle edellä valitulle jälkeläiselle haetaan.
Valitsemalla + Henkilöiden puolisot kaikille löydetyille henkilöille haetaan myös
puolisot.
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Henkilöiden välinen linja
Kahden henkilön välinen linja näppäimellä avautuu valintataulu, jossa asetetaan
henkilöiden välisen linjan hakuehdot. Suodattimeen haetaan kahden henkilön
yhdistävät muut henkilöt - tarvittaessa yhteisen esivanhemman kautta.

Hae... näppäimillä voidaan vaihtaa henkilöitä, joiden välistä linjaa etsitään.
Hakusyvyys (1-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monen sukupolven takaa
henkilöiden mahdollista yhteistä esivanhempaa etsitään.
Esivanhempia linjan henkilöille (0-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monta
polvea esivanhempia haetaan linjan jokaiselle henkilölle.
Jälkeläisiä linjan henkilöille (0-99 polvea) kohdassa määritellään, kuinka monta
polvea jälkeläisiä haetaan linjan jokaiselle henkilölle.
Valitsemalla + Henkilöiden puolisot kaikille löydetyille henkilöille haetaan myös
puolisot.

Henkilöhaku
Henkilöhaku näppäimellä avautuu henkilöhaun valintataulu, johon voidaan asettaa
henkilölle yleisiä hakuehtoja (katso lisää Henkilöhaku valintataulu s. 40).
Jos haku suoritetaan ennen kuin mitään muita em. hakuja on suoritettu, haku koskee
koko tiedostoa. Jos ennen hakua suodattimeen on lisätty esim. päähenkilön
esivanhemmat ja/tai henkilöiden välinen linja, haku koskee vain näitä henkilöitä
karsien heidän joukkoaan (vain yksi tällainen haku on sallittu).
Jos suodattimeen on lisätty henkilöhaku ensimmäisenä, suodattimeen ei voida enää
lisätä esivanhempia ja/tai jälkeläisiä tai henkilöiden välistä linjaa.

Suhteiden tarkistus
Suhteiden tarkistus näppäimellä lisätään suodattimeen henkilösuhteiden tarkistus,
jolloin suodatin sisältää henkilöt, jotka eivät pysy Genuksen asetuksissa määriteltyjen
henkilösuhteiden varoitusrajojen sisällä (katso lisää Genuksen asetukset s. 88).
Suodatin ei voi sisältää muita ehtoja suhteiden tarkistuksen lisäksi.

Päivitä

4.

Paina Päivitä näppäintä, jolloin suodattimen ehtojen mukaiset henkilöt
päivitetään suodattimeen.

Suodatin päälle

5.

Laita suodatin päälle valitsemalla Suodatin päälle.

Keskeytä

6.

Poistu suodattimen luomisesta painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Uusi suodatin valintataulu sulkeutuu.
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Kun suodatin on päällä, sukutiedostoon ei voida lisätä uusia henkilöitä eikä tiedoston
henkilöiden tietoja voida muokata.
Päällä olevan suodattimen muokkaaminen ei ole mahdollista.

Suodattimen listan rivien selitykset
”Suhteiden tarkistus”
Suodatin sisältää henkilöt, jotka eivät pysy Genuksen asetuksissa määriteltyjen
henkilösuhteiden varoitusrajojen sisällä (katso lisää Genuksen asetukset s. 88).

"Henkilöhaku"
Suodatin sisältää henkilöhaun tuloksena löytyneet henkilöt.

"(X1, X2) <= Nimi => (X3, X4) +"
Suodatin sisältää esivanhemmat ja jälkeläiset seuraavasti:
•
X1
henkilön (Nimi) esivanhempien polvien määrä
•
X2
esivanhempien jälkeläisten polvien määrä
•
Nimi
henkilö, jolle esivanhemmat ja jälkeläiset haetaan
•
X3
henkilön (Nimi) jälkeläisten polvien määrä
•
X4
jälkeläisten esivanhempien polvien määrä
•
+
henkilöiden puolisot mukana

"Nimi1 <= X1 (X2, X3) + => Nimi2"
Suodatin sisältää henkilöiden välisen linjan seuraavasti:
•
Nimi1
esivanhempi
•
X1
hakusyvyys
•
X2
linjan henkilöiden esivanhempien polvien määrä
•
X3
linjan henkilöiden jälkeläisten polvien määrä
•
+
henkilöiden puolisot mukana
•
Nimi2
jälkeläinen.

Suodattimen avaaminen
1.

Avaa suodatin valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto komento
Suodatin | Avaa.

ª

Suodatin... valintataulu avautuu.

2.

Valitse haluamasi suodatintiedosto, ja paina OK näppäintä.
Suodatintiedoston oletuspääte on *.FLT.

Olemassa olevan suodattimen avaamisen yhteydessä kysytään, halutaanko suodatin
päälle.

Suodatin päälle ja pois päältä
Suodatin saadaan päälle ja pois päältä valitsemalla päävalikon kohdasta Tiedosto
komento Suodatin | *.FLT: Päälle | *.FLT: Pois päältä.
Suodatin on avattava tai luotava ennen kuin se voidaan laittaa päälle.
Kun suodatin on päällä, sukutiedostoon ei voida lisätä uusia henkilöitä eikä tiedoston
henkilöiden tietoja voi muokata.
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Päällä olevan suodattimen muokkaaminen ei ole mahdollista.
Päällä olevan suodattimen nimi näkyy pääikkunassa päähenkilön suhdetietojen
perässä.

Suodattimen
henkilöiden määrä

Kun suodatin on päällä, suodattimessa olevien henkilöiden määrä nähdään
valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto komento Henkilömäärä.
Suodattimen muokkauksen ja päivityksen jälkeen suodatin voidaan laittaa päälle
Suodattimen muokkaus valintataulusta valitsemalla kohta Suodatin päälle.
Suodatinta ei tarvitse erikseen ottaa pois päältä, jos avoinna olevaa tiedostoa
vaihdetaan tai Genuksen käyttö lopetetaan - ohjelma sulkee suodattimen
automaattisesti.

Suodattimen muokkaus
Suodattimen muokkaus on mahdollista vain, kun avattu suodatin ei ole päällä, sillä
tiedoston kaikkien henkilöiden on oltava muokattaessa tavoitettavissa.

Muokkaa

1.

Valitse päävalikon kohdasta Tiedosto komento Suodatin | Muokkaus.

ª

Suodattimen muokkaus valintataulu avautuu.

2.

Valitse Suodattimen sisältö listasta muokattava suodatinehto, ja paina
Muokkaa näppäintä.

ª

Suodatinehdon mukainen valintataulu avautuu

Suodatinehtoa Suhteiden tarkistus ei voida muokata. Suhteiden tarkistuksen asetuksia
voidaan muuttaa Genuksen asetuksista (katso lisää Genuksen asetukset s. 88).
Suodatinehto voidaan poistaa Suodattimen sisältö listasta Poista näppäimellä.
Suodatinehdon poisto tulee voimaan vasta suodattimen päivityksen jälkeen.

Poista
Päivitä

3.

Paina Päivitä näppäintä, jolloin muokattujen suodatinehtojen mukaiset
henkilöt päivitetään suodattimeen.

Suodatin päälle

4.

Voit laittaa suodattimen päälle valitsemalla Suodatin päälle.

Keskeytä

5.

Poistu suodattimen muokkaamisesta painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Suodattimen muokkaus valintataulu sulkeutuu.

Esimerkki suodattimen luonnista
Luodaan suodatin, joka sisältää kolme polvea prinssi Charlesin esivanhempia.

GENUS Senior ohjekirja

1.

Avaa tiedosto ROYALTY.GNS, ja hae päähenkilöksi prinssi Charles s. 1948.

2.

Valitse pääikkunan valikosta Tiedosto komento Suodatin | Uusi.

ª

Uusi suodatin valintataulu avautuu.

3.

Kirjoita suodatintiedoston nimeksi CHARLES.FLT ja paina
valintataulusta OK näppäintä.

ª

Suodattimen muokkaus valintataulu avautuu.

4.

Paina Esivanhemmat ja jälkeläiset näppäintä.

ª

Esivanhemmat ja jälkeläiset valintataulu avautuu.

5.

Valintataulun yläosassa pitäisi olla prinssi Charlesin nimi. Jos ei ole, etsi
hänet painamalla Hae... näppäintä.

6.

Laita kohtaan Esivanhempia arvoksi 3, ja paina OK näppäintä.

ª

Esivanhemmat ja jälkeläiset valintataulu sulkeutuu.
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Suodattimen listassa pitäisi nyt olla rivi “(3, 0) <= Charles => (0, 0)”. Rivi tarkoittaa,
että Charlesille haetaan kolme polvea esivanhempia, joille ei haeta yhtään polvea
jälkeläisiä. Charlesille ei haeta myöskään yhtään polvea jälkeläisiä, eikä heille
esivanhempia.
7.

Paina Päivitä näppäintä.

ª

Suodatinehtojen mukaiset henkilöt päivitetään suodattimeen.
Suodatin on nyt valmis.

8.

Laita suodatin päälle valitsemalla Suodatin päälle.

9.

Sulje valintataulu painamalla Keskeytä näppäintä.

Suodattimen nimi CHARLES.FLT näkyy pääikkunassa päähenkilön suhdetietojen
perässä.
Ainoastaan suodattimessa olevat henkilöt ovat tavoitettavissa.

Suodatin ja Tallenna nimellä...
Kun suodatin on päällä, Tallenna nimellä... toiminto tallentaa vain suodattimessa
olevat henkilöt. Tämä mahdollistaa halutun henkilöjoukon erottamisen omaksi
erilliseksi tiedostokseen.
Seuraavassa on esimerkki, jossa aiemmin luodulla CHARLES.FLT suodattimella
erotetaan kolme polvea prinssi Charlesin esivanhempia omaksi tiedostokseen.
1.

Avaa tiedosto ROYALTY.GNS, mikäli se ei ole jo avoinna.

2.

Valitse pääikkuna valikosta Tiedosto komento Suodatin | Avaa...

3.

Valitse suodatin CHARLES.FLT, ja paina OK näppäintä.

Jos suodatinta ei näy tiedostolistassa, sitä ei ole vielä luotu. Käy ensin luomassa
suodatin (katso lisää Suodattimen luonti s. 78).
4.

Ohjelma kysyy “Haluatko suodattimen päälle?”. Vastaa Kyllä.

ª

Suodatin on nyt päällä.

Tiedostosta ei löydy enää muita henkilöitä kuin Charles ja kolme polvea hänen
esivanhempiaan. Voit suorittaa kokeeksi vaikka henkilöhaku, jossa ei ole asetettu
yhtään hakuehtoa. Tällöin tiedoston kaikkien henkilöiden pitäisi löytyä. Nyt
suodattimen päällä ollessa päällä ainoastaan suodattimessa olevat henkilöt löydettiin.
5.

Valitse pääikkunan valikosta Tiedosto komento Tallenna nimellä...

6.

Ohjelma muistuttaa, että suodatin on päällä. Vastaa Jatketaanko?
kysymykseen Kyllä.

7.

Ohjelma kysyy luotavan sukutiedoston nimeä. Kirjoita tiedoston nimeksi
CHARLES.GNS, ja paina OK.

Ohjelma kopioi Charlesin ja kolme polvea hänen esivanhempiaan tiedostoon
CHARLES.GNS.
8.

Avaa uusi tiedosto CHARLES.GNS valitsemalla pääikkunan valikosta
Tiedosto komento Avaa...

Nyt voit vaikkapa tulostaa Henkilölista raportin, joka tulostaa tiedoston kaikki
henkilöt valitussa järjestyksessä.
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Tiedoston liittäminen

Tiedoston liittämistavat
Liitä tiedosto toiminto yhdistää kaksi tiedostoa tai erottaa poikkeavat henkilöt omaksi
tiedostokseen. Liitettävää tiedostoa kutsutaan liitetiedostoksi. Päätiedostoa, johon
tiedot liitetään, kutsutaan kohdetiedostoksi.
Tiedoston liittäminen voidaan suorittaa kahdella eri tavalla: tiedoston liittäminen
loogisesti sekä liittäminen ilman tarkistuksia.

Tiedoston liittäminen
loogisesti

Tiedoston liittämisessä loogisesti liitetiedoston henkilöitä verrataan kohdetiedoston
henkilöihin. Liittämisen yhteydessä näytetään samoiksi tulkittujen henkilöiden tiedot.

Tiedoston liittäminen
ilman tarkistuksia

Liitetiedosto voidaan myös liittää kohdetiedoston jatkoksi ilman tarkistuksia. Tällöin
sellaisten henkilöiden tiedot, jotka ovat molemmissa tiedostoissa, kahdentuvat
kohdetiedostossa.
Tiedoston liittäminen ei ole mahdollista, kun suodatin on päällä.

Tiedostojen vertailu

Tiedoston liittäminen valintataulun kautta voidaan myös suorittaa kahden tiedoston
vertailu, jossa poikkeavat henkilöt (henkilöt, joita ei löytynyt päätiedostosta)
kopioidaan omaksi tiedostokseen.

Varmuuskopiointi ennen liittämistä
HUOM!!! Ota
varmuuskopio ennen
liittämistä!

HUOM!!! Kohdetiedoston (= päätiedoston) varmuuskopiointi ennen
liitetiedoston liittämistä on erittäin suositeltavaa. Varmuuskopioi myös
kohdetiedoston käyttämä lähdetiedosto.
Varmuuskopiointi on suositeltavaa siksi, että voit palata lähtötilanteeseen, jos esim.
loogisen liittämisen jälkeen huomaat vastanneesi virheellisesti kysymykseen Ovatko
henkilöt samoja?.
Kun suoritetaan kahden tiedoston vertailu, jossa poikkeavat henkilöt kopioidaan
omaksi tiedostokseen, varmuuskopioita ei tarvitse ottaa, sillä ohjelma ei tee
muutoksia vertailtaviin tiedostoihin.

Tiedoston liittäminen
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1.

Valitse pääikkunan valikosta Tiedosto komento Liitä tiedosto...

ª

Ohjelma muistuttaa: Tiedoston varmuuskopiointi on erittäin
suositeltavaa ennen tiedoston liittämistä! Varmuuskopioi myös
lähdetiedosto. Jatketaanko? Valitse kyllä, jos haluat jatkaa
eteenpäin. Liitä tiedosto... valintataulu avautuu.

2.

Valitse tiedosto (=liitetiedosto), joka liitetään päätiedostoon
(=kohdetiedosto).

ª

Liitetiedoston mahdollinen salasana kysytään tiedoston valinnan
jälkeen.
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ª

Liitä tiedosto... valintataulu avautuu.

Liitä loogisesti

Liitä loogisesti liittämistavassa liitetiedoston henkilöitä verrataan kohdetiedoston
henkilöihin. Liittämisen yhteydessä näytetään samoiksi tulkittujen henkilöiden tiedot.

Liitä tiedosto ilman
tarkistuksia

Liitä tiedosto ilman tarkistuksia liittämistavassa liitetiedosto liitetään
kohdetiedoston jatkoksi ilman tarkistuksia. Tällöin sellaisten henkilöiden tiedot,
jotka ovat molemmissa tiedostoissa, kahdentuvat kohdetiedostossa.

Tiedostojen vertailu

Valitsemalla Poikkeavat henkilöt omaksi tiedostoksi liite- ja kohdetiedostoa
verrataan toisiinsa. Liitetiedoston poikkeavat henkilöt eli ne, joita ei löydy
kohdetiedostosta, tallennetaan luotavaan kolmanteen tiedostoon.

Tiedostokohtaiset
kentät, kuva ja ääni

Liittämistavan lisäksi voidaan valintataulusta valita kohdat Liitä lisäkentät, Liitä
numeeriset tiedot, Liitä äänitiedot sekä Liitä kuvatiedot, jos kyseiset tiedot halutaan
liittää.

Lisäkenttien liittäminen Lisäkenttiä liitettäessä on muistettava, että kohdetiedostossa ei välttämättä ole

lisäkenttiä määritelty tai ne on nimetty toisin kuin liitetiedostossa. Jos
kohdetiedostossa ei lisäkenttiä ole määritelty, liitetiedoston lisäkenttien tiedot eivät
näy ennen kuin tarvittavat lisäkentät on määritelty kohdetiedostoon.

Kuva- ja äänitiedostot

Liitetiedoston kuva- ja äänitiedostoja (*.BMP ja *.WAV) ei siirretä, jos
liitetiedostolla on eri kuva- ja äänihakemisto kuin kohdetiedostolla.
Jos liitetiedostolla on eri lähdetiedosto kuin kohdetiedostolla, liitetiedoston
kaikki lähteet liitetään kohdetiedoston lähdetiedostoon. Kohdetiedoston
lähdetiedosto tulee olla määritelty, ennen kuin lähteellisen liitetiedoston
liittäminen on mahdollista.

Lähdetiedosto
tiedoston liittämisessä
3.

Valitse liittämistapa, ja paina OK näppäintä.
Keskeytä näppäin sulkee valintataulun, toiminto peruutetaan.

Tiedoston liittäminen loogisesti
Henkilöiden
vertailutiedot

Liitettäessä tiedosto loogisesti ohjelma lataa muistiin liite- ja kohdetiedostojen
henkilöiltä suku- ja etunimen yhdeksän ensimmäistä merkkiä, syntymä- ja
kuolinvuoden sekä sukupuolen. Näitä tietoja käytetään vertailtaessa tiedostojen
henkilöitä toisiinsa.
Kun ohjelma havaitsee henkilön, joka on molemmissa tiedostoissa, näiden
henkilöiden tiedot näytetään valintataulussa vierekkäin. Käyttäjän on tämän jälkeen
päätettävä, onko kyseessä sama henkilö.
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Ei ole sama, LIITÄ

Kun henkilö on eri, painetaan Ei ole sama, LIITÄ näppäintä. Tällöin henkilö liitetään
kohdetiedostoon.

On sama, ÄLÄ LIITÄ

Kun henkilö on sama, painetaan On sama, ÄLÄ LIITÄ näppäintä. Tällöin henkilöä ei
liitetä kohdetiedostoon.

Liitettävän tiedot
tekstiksi

Jos henkilö on sama, liitetiedoston henkilön tiedot voidaan siirtää vertailua varten
kohdetiedoston henkilön erilliseksi tekstiksi valitsemalla kohta Liitettävän tiedot
tekstiksi. Tämä teksti ei tulostu raportteihin, ellei tekstin asetuksista valita kohtaa
Tulostetaan.

Sama henkilö, LIITÄ
TEKSTI

Kun kohdataan henkilö, joka on sama, voidaan liitetiedoston henkilöltä valita tekstejä
ja liittää ne kohdetiedoston henkilölle. Teksti liitetään valitsemalla listasta liitettävän
tekstin otsikko ja painamalla Sama henkilö, LIITÄ TEKSTI näppäintä. Tekstin
liittäminen on suoritettava ennen kuin painetaan On sama, ÄLÄ LIITÄ näppäintä.

Ohita kaikki

Ohita kaikki näppäin lopettaa kysymisen ja olettaa jatkossa, että henkilöt ovat samoja.

Ohita kaikki, liitä
tiedot tekstiksi

Ohita kaikki, liitä tiedot tekstiksi näppäin on muuten sama Ohita kaikki näppäimen
kanssa, mutta se lisää henkilön tiedot tekstinä kohdetiedoston henkilölle.

Keskeytä

Looginen liittäminen voidaan keskeyttää Keskeytä näppäimellä vielä siinä vaiheessa,
kun tiedostosta etsitään mahdollisia samoja henkilöitä. Jos et ole varma, ovatko
henkilöt samoja sitä kysyttäessä, on turvallisinta keskeyttää liittäminen ja tarkistaa
henkilöiden täydelliset tiedot molemmista tiedostoista.

Loogisen liittämisen
muistintarve

Tiedoston looginen liittäminen vaatii koneen keskusmuistia. Jos ohjelma ilmoittaa,
että muistia ei ole tarpeeksi toimenpiteen suorittamiseen, voit yrittää lisätä muistia
lopettamalla muut ohjelmat. Lisäksi voit poistaa muistissa mahdollisesti olevan
pikahakuindeksin käytöstä avaamalla päätiedoston uudelleen ilman pikahakuindeksiä
(katso lisää Genuksen asetukset s. 88).

Tiedoston liittäminen ilman tarkistuksia
Liitetiedosto liitetään kohdetiedoston perään ilman, että henkilöitä verrataan toisiinsa.
Jos sama henkilö on molemmissa tiedostoissa, hänen tietonsa kahdentuvat. Tiedoston
liittäminen ilman tarkistuksia on nopeampi kuin tiedoston liittäminen loogisesti eikä
se vaadi paljon muistia. Tiedoston liittämistä ilman tarkistuksia ei voida keskeyttää.
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Poikkeavat henkilöt omaksi tiedostokseen
Liitetiedoston henkilöitä verrataan päätiedostoon, ja poikkeavat henkilöt (ne, joita ei
löytynyt päätiedostosta) tallennetaan luotavaan kolmanteen tiedostoon. Uuden
tiedoston nimi kysytään, kun Liitä tiedosto... valintataulussa on painettu OK
näppäintä. Jos vertailtavat tiedostot ovat identtisiä, yhtään henkilöä ei kopioida
kolmanteen tiedostoon.

Ohjelma lataa liitetiedoston henkilöt muistiin ja vertaa heitä yksitellen kohdetiedoston
henkilöihin. Kun ohjelma tulkitsee kaksi henkilöä samaksi, se näyttää henkilöiden
tiedot ja kysyy Onko kyseessä sama henkilö?

EI OLE SAMA

Kun henkilö on eri, painetaan EI OLE SAMA näppäintä. Tällöin henkilö tallennetaan
kolmanteen tiedostoon.

ON SAMA

Kun henkilön on sama, painetaan ON SAMA näppäintä. Tällöin henkilöä ei tallenneta
kolmanteen tiedostoon.

Ohita kaikki

Ohita kaikki näppäin lopettaa kysymisen ja olettaa jatkossa, että henkilöt ovat samoja.

Keskeytä

Poikkeavien henkilöiden tallentaminen kolmanteen tiedostoon voidaan keskeyttää
painamalla Keskeytä näppäintä.
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Muita ominaisuuksia

Genuksen asetukset

Päähenkilön asetukset

1.

Genuksen asetuksia muutetaan valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto
komento Genuksen asetukset...

ª

Genuksen asetukset valintataulu avautuu.

Kun Kuva ladataan automaattisesti on valittu, ohjelma lataa uuden päähenkilön
kuvan automaattisesti kuvaikkunaan.
Näytä viikonpäivät näyttää päähenkilön päivämäärien edessä viikonpäivän.

Henkilön asetukset

Maksimi-ikä kohdassa määritellään henkilön maksimi-ikä. Jos ikä ylitetään
henkilötietojen muokkauksessa, ohjelma antaa siitä varoituksen.
Kun Uuden henkilön olemassaolo tarkistetaan automaattisesti tallennuksen
yhteydessä on valittu, ohjelma tarkistaa, löytyykö uusi, tallennettava henkilö jo
tiedostosta.

Henkilöiden kopioinnin Kun Kopioi ääni- ja kuvatiedot on valittu, ohjelma kopioi henkilöiden ko. tiedot
kohdetiedostoon. Kuitenkaan itse kuva- ja äänitiedostoja ei kopioida.
asetukset
Kun Kopioi lisäkenttien tiedot on valittu, ohjelma kopioi henkilöiden lisäkenttien
tiedot kohdetiedostoon (myös numeeriset kentät). Kohdetiedostossa ei välttämättä ole
lisäkenttiä määriteltyinä tai ne on nimetty toisin.

Henkilösuhteiden
varoitusrajat

Jos näissä kohdissa asetetut ikärajat rikotaan henkilösuhteita asetettaessa, ohjelma
antaa siitä varoituksen.

Pikahaku

Kun Luo indeksi tiedostoa avattaessa on valittu, ohjelma luo pikahakuindeksin
automaattisesti tiedoston avaamisen yhteydessä.

Uuden henkilön
oletusmaakoodi

Tässä kohdassa määritellään uudelle henkilölle oletuksena annettava maakoodi.

Keskeytä
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2.

Muokkaa asetuksia, ja paina OK näppäintä.

ª

Genuksen asetukset valintataulu sulkeutuu.

Keskeytä näppäin sulkee valintataulun. Genuksen asetuksia ei muuteta.

Muita ominaisuuksia • 88

Tiedoston asetukset
Hakemistot ja tiedostot
1.

Oletushakemistoja muutetaan valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto
komento Tiedoston asetukset | Hakemistot ja tiedostot.

ª

Hakemistot ja tiedostot valintataulu avautuu.

Kuva- ja äänihakemisto Kuva- ja äänihakemisto määrittää hakemiston, josta ohjelma etsii henkilölle

mahdollisesti tallennetut kuvat ja äänen. Kaikkien sukutiedoston henkilöille
määriteltyjen kuvien ja äänien on sijaittava samassa kuva- ja äänihakemistossa. Kuvaja äänitiedostot voivat olla yhteisiä usean sukutiedoston kanssa.

Lähdetiedosto

Lähdetiedosto sisältää lähteet, joihin eri henkilöistä viitataan. Lähdetiedosto on
määriteltävä ennen kuin henkilöiden tiedoille voidaan antaa lähteitä.
Lähdetiedoston tarkentimen tulee olla *.SOU, joten lähdetiedoston nimeksi käy esim.
LAHDE.SOU. Jos lähdetiedoston nimi ei sisällä hakemistopolkua, lähdetiedostoa
etsitään ensin siitä hakemistosta, jossa sukutiedosto sijaitsee ja sen jälkeen
hakemistosta, jossa GENUS ohjelma sijaitsee.
Lähdetiedosto voi olla yhteinen eri sukutiedostojen kanssa.
Selaa näppäimellä voidaan hakea lähdetiedostoa.

Historiatiedosto

Historiatiedosto kohtaan määritellään sukutiedoston historiantapahtumatiedosto.
Historiatiedoston tarkentimen tulee olla *.HST, joten historiatiedoston nimeksi käy
esim. HISTORIA.HST. Jos historiatiedostoa ei määritellä, ohjelma etsii
GENUS.HST nimistä tiedostoa. Jos historiatiedoston nimi ei sisällä hakemistopolkua,
historiatiedostoa etsitään ensin siitä hakemistosta, jossa sukutiedosto sijaitsee ja sen
jälkeen hakemistosta, jossa GENUS ohjelma sijaitsee.
Selaa näppäimellä voidaan hakea historiatiedostoa.
2.

Aseta hakemistot ja tiedostot, ja paina OK näppäintä.

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Lisäkenttien nimeäminen
Genuksessa voidaan määritellä neljä vapaasti nimettävää tekstikenttää. Lisäkentälle
on annettava nimi ennen kuin siihen voidaan kirjoittaa tietoja henkilötietojen
muokkauksessa. Kentän nimi voi olla 20 merkkiä pitkä.
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1.

Lisäkentät nimetään valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto komento
Tiedoston asetukset | Lisäkenttien nimeäminen.

ª

Lisäkenttien nimeäminen valintataulu avautuu.

2.

Anna kentille nimet, ja paina OK näppäintä.

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.
Katso ohjeita lisäkenttien tietojen syöttöön kohdasta Lisäkentät s. 22.
Kopioitaessa tietoja toiseen tiedostoon on muistettava, että vastaanottavalla tiedostolla
ei välttämättä ole määriteltyjä lisäkenttiä tai ne ovat eri aiheisia.

Numeeristen kenttien nimeäminen
Genuksessa voidaan määritellä viisi numeerista ja viisi valintakenttää. Numeeriselle
kentälle on annettava nimi ennen kuin siihen voidaan antaa tietoja henkilötietojen
muokkauksessa. Kentän nimi voi olla 20 merkkiä pitkä.
1.

Numeeriset kentät nimetään valitsemalla pääikkunan valikosta Tiedosto
komento Tiedoston asetukset | Numeeristen kenttien nimeäminen.

ª

Numeeristen kenttien nimeäminen valintataulu avautuu.

2.

Anna kentille nimet, ja paina OK näppäintä.

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.
Katso ohjeita numeeristen kenttien tietojen syöttöön kohdasta numeeriset tiedot s. 26.
Kopioitaessa tietoja toiseen tiedostoon on muistettava, että vastaanottavalla tiedostolla
ei välttämättä ole määriteltyjä numeerisia kenttiä tai ne ovat eri aiheisia.

Kalenteri
Kalenteri määrittelee sen päivämäärän, jolloin kalenteri vaihtui juliaanisesta
gregoriaaniseen.
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1.

Kalenterin päivämäärän asetukseen pääset valitsemalla pääikkunan
valikosta Tiedosto komento Tiedoston asetukset | Kalenteri.

ª

Kalenteri valintataulu avautuu.

2.

Kirjoita päivämäärä, ja paina OK näppäintä.

Päivämäärä on kirjoitettava Windows:in asetuksien mukaisessa muodossa.
Windows:in päivämäärämuoto on nähtävissä valintataulussa.
Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Salasana
Salasanalla voidaan estää sukutiedoston tietojen tahaton tai tahallinen muuttaminen ja
tarvittaessa jopa sukutiedoston lukeminen.
Jos tiedosto on suojattu salasanalla, ohjelma kysyy salasanaa tiedoston avaamisen
yhteydessä.
1.

Salasana asetetaan ja muutetaan tiedostolle valitsemalla pääikkunan
valikosta Tiedosto komento Tiedoston asetukset | Salasana.

ª

Tiedoston salasana valintaikkuna avautuu.

Salasana

Kun aikaisempaa salasanaa muutetaan, on aiemmin määritelty salasana kirjoitettava
Salasana kenttään.

Poista

Valitsemalla Poista poistetaan aiemmin määritelty salasana.

Uusi salasana

Uusi salasana on kirjoitettava kaksi kertaa erillisiin editointikenttiin, jotta
kirjoitusvirheen mahdollisuus minimoitaisiin.

Oikeudet ilman
salasanaa

Oikeudet ilman salasanaa kohdassa määritellään, mitä oikeuksia on käyttäjällä, joka
ei tiedä tiedoston salasanaa. Lukuoikeus sallii vain tiedoston tietojen selailun. Ei
mitään oikeuksia ei salli edes tiedoston avaamista.
2.

Kirjoita salasana, ja paina OK näppäintä.

Keskeytä näppäin hylkää tehdyt muutokset.

Salasanan kysyminen
sukutiedostoa
avattaessa
GENUS Senior ohjekirja

Ohjelma kysyy salasanaa sukutiedoston avaamisen yhteydessä. Salasana kirjoitetaan
Salasana kenttään, jonka jälkeen painetaan OK näppäintä. Jos samassa yhteydessä
valitaan kohta Poista, tiedostosta poistetaan salasana.
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Salasanan kirjoitusta saa yrittää kolme kertaa. Keskeytä näppäimen painallus
salasanan kysymisen aikana aiheuttaa kohdan Oikeudet ilman salasanaa mukaisen
toiminnan.

Lähteiden luonti ja muokkaus
Lähdetiedoston
määrittely

Ennen kuin henkilön tiedoille voidaan antaa lähteitä, lähdetiedosto on määriteltävä
valitsemalla päävalikon valikosta Tiedosto komento Tiedoston asetukset | Hakemistot
ja tiedostot (katso lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89).

Lähteiden muokkaus

1.

Uusien lähteiden luonti sekä olemassa olevien lähteiden muokkaus tehdään
valitsemalla Henkilötietojen muokkauksen valintataulusta kohta 2: lähteet
ja edelleen valitsemalla kohta Lähteiden muokkaus.

ª

Lähteiden muokkaus ja valinta valintataulu avautuu.

Lähteiden muokkaus
teksti-ikkunan kautta

Lähteiden luonti ja muokkaus voidaan tehdä myös teksti-ikkunan kautta valitsemalla
valikosta Lähteet komento Tekstin lähteet ja edelleen valitsemalla kohta Lisää lähde.
Muokattavan lähdetiedoston nimi näkyy valintataulun vasemmassa yläkulmassa.
Lähteet listassa on kaikki lähdetiedoston sisältämät lähteet.
2.

Luo uusi lähde painamalla Uusi lähde näppäintä.

Lähteen tunnus

Anna lähteelle lyhyehkö tunnus, josta lähteen voi tunnistaa helposti.

Lähteen täydelliset
tiedot

Lähteen täydelliset tiedot editointikenttään kirjoitetaan lähteen täydelliset tiedot, joille
on varattu tilaa 400 merkkiä.
3.

Lähteen muokkaus

Kun lähteen tunnus ja täydelliset tiedot on annettu, lähde tallennetaan
Tallenna näppäimellä. Lähdeluettelo täydentyy uudella lähteellä.

Listassa olevien lähteiden tietoja voidaan muokata valitsemalla listasta muokattava
lähde. Muokkauksen jälkeen on painettava Tallenna näppäintä.
Lähteen tarkemmat lisätiedot, kuten sivu, kappale jne. määritellään henkilötietojen
lähteiden muokkauksessa sekä tekstien lähteiden muokkauksessa.

Tallenna nimellä
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Tallenna nimellä... näppäimellä voidaan muokattavana olevasta lähdetiedostosta
tehdä kopio. Kopioinnin yhteydessä kysytään, otetaanko uusi tiedosto käyttöön.
4.

Lähteiden luonti ja muokkaus lopetetaan painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Lähteiden muokkaus ja valinta valintataulu sulkeutuu.

Muita ominaisuuksia • 92

Suku- ja etunimien synonyymien muokkaus
Henkilöhaku löytää
myös synonyymeillä

Nimet erotetaan
pilkulla

Suku- ja etunimien synonyymejä käytetään Genuksen henkilöhaussa. Jos haettavana
olevan henkilön suku- tai etunimelle löytyy synonyymejä, nämä lisätään
automaattisesti hakusanoiksi. Esimerkiksi jos synonyymitiedostoon on tallennettu
synonyymeinä antinpoika,andersson, henkilöhaussa nimi antinpoika löytää myös
henkilöt, joiden nimi on andersson ja päinvastoin.
1.

Synonyymeja voidaan muokata valitsemalla pääikkunan valikosta
Toiminta komento Suku- ja etunimien synonyymien muokkaus.

ª

Suku- ja etunimien synonyymit valintataulu avautuu.

2.

Kirjoita Synonyymit kenttään synonyymit, ja tallenna synonyymi
painamalla Tallenna näppäintä

Nimet erotetaan toisistaan pilkulla (,) ilman välilyöntiä. Rivillä voi olla maksimissaan
10 nimeä, joista kukin saa olla 25 merkkiä pitkä.
Uusi synonyymirivin luominen aloitetaan painamalla Uusi näppäintä, jolloin
Synonyymi kenttä tyhjenee.
Synonyymiriviä voidaan muokata valitsemalla haluttu rivi listasta ja painamalla
Muokkaa näppäintä tai tuplanapsauttamalla hiiren vasenta näppäintä halutun rivin
kohdalla. Muokattu synonyymirivi tallennetaan Tallenna näppäimellä.
3.

Synonyymien muokkaus lopetetaan painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Suku- ja etunimien synonyymit valintataulu sulkeutuu.

Viikonpäivä
Viikonpäivä toiminto laskee annetun päivämäärän viikonpäivän käyttäen joko
juliaanista tai gregoriaanista kalenteria.
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1.

Viikonpäivä lasketaan valitsemalla pääikkunan valikosta Näytä komento
Viikonpäivä...

ª

Viikonpäivä valintataulu avautuu.
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2.

Kirjoita Päivämäärä kohtaan se päivämäärä, jonka viikonpäivän haluat
nähdä, ja paina Näytä näppäintä.

Päivämäärä on kirjoitettava Windows:in päivämäärä asetuksien mukaisessa
muodossa. Päivämäärämuoto on näkyvissä valintataulun alaosassa.
Kalenteri kohdassa määritellään kalenteri, jota käytetään laskettaessa viikonpäivä.
Kohta Juliaaninen/gregoriaaninen käyttää tiedoston asetuksissa määriteltyä
päivämäärää kalenterin vaihtumispäivämääränä.
3.

Viikonpäivän laskeminen lopetetaan painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Viikonpäivä valintataulu sulkeutuu.

Historia
Historia toiminto näyttää päähenkilön syntymävuotta lähimpänä olevan
historiantapahtuman. Jos syntymävuotta ei tiedetä, historiantapahtuma etsitään
kuolinvuoden perusteella.
1.

Avaa historiatiedosto valitsemalla pääikkunan valikosta Näytä komento
Historia...

ª

Historia valintataulu avautuu. Historiatiedoston nimi näytetään
valintataulun otsikossa.

Uusi historiantapahtuma

Uusi historiantapahtuma lisätään painamalla Uusi näppäintä ja kirjoittamalla kohtiin
Vuosi, Otsikko ja Historia ko. tapahtuman tiedot. Samalle vuodelle voi kirjoittaa
useita tapahtumia. Uusi tai muokattu historiantapahtuma tallennetaan Tallenna
näppäimellä.

Henkilöt...

Henkilöt... näppäin hakee kaikki ne henkilöt, jotka olivat 1-30 vuotiaita valittuna
olevan historiantapahtuman aikoihin. Löytyneet henkilöt näytetään
henkilövalintataulussa.

Tallenna nimellä...

Tallenna nimellä... näppäimellä luodaan muokattavana olevasta historiatiedostosta
kopio.
2.

Historiatiedoston selaaminen lopetetaan painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Historia valintataulu sulkeutuu.

Sukutiedostokohtainen historiatiedosto
Tiedoston käytössä oleva historiatiedosto määritellään tiedoston asetuksista (katso
lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89). Jos tiedostoa ei ole määritelty, ohjelma etsii
oletustiedostoa GENUS.HST. Oma historiatiedosto luodaan määrittelemällä tiedoston
asetuksiin uusi historiatiedoston nimi.

GENUS Senior ohjekirja

Muita ominaisuuksia • 94

Juhlapyhät
Juhlapyhät toiminto laskee 26:n pääsiäisen ympärille asettuvan juhlapyhän
päivämäärät annettuna vuonna.
1.

Juhlapyhät lasketaan valitsemalla pääikkunan valikosta Näytä komento
Juhlapyhät...

ª

Juhlapyhät valintataulu avautuu.

2.

Kirjoita Juhlapyhät vuodelle kohtaan se vuosi, jonka
juhlapyhäpäivämäärät haluat nähdä, ja paina Näytä näppäintä.

ª

Listassa näkyy juhlapyhän latinan- ja suomenkielinen nimi sekä
päivämäärä.

3.

Juhlapyhien laskeminen lopetetaan painamalla Keskeytä näppäintä.

ª

Juhlapäivät valintataulu sulkeutuu.

Tiedoston henkilömäärä
Avoinna olevan tiedoston henkilömäärä nähdään valitsemalla pääikkunan valikosta
Tiedosto komento Henkilömäärä. Kun suodatin on päällä, nähdään myös
suodattimessa olevien henkilöiden määrä.
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Kuvakenäppäimet
Pakki
Pääikkunan Pakin sisältämät kuvanäppäimet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Isä päähenkilölle
Äiti päähenkilölle
Lapset päähenkilölle
Puolisot päähenkilölle
Veljet ja sisaret päähenkilölle
Päähenkilön vihkimisajat
Päähenkilön numeeriset tiedot
Päähenkilön osoite
Lista päähenkilön kuvista
Soittaa päähenkilölle äänen
Päähenkilön tietojen lähteet
Edellinen päähenkilö
Päähenkilön tietojen muokkaus
Uuden henkilön tallennus
Henkilöhaku
Lista henkilöhaun ehdokkaista
Top20 lista
Lisää päähenkilön käsikirjoitukseen

Ikkunanäppäimet
Pääikkunan ikkunanäppäimet:
1.
2.
3.
4.

Teksti-ikkuna
Käsikirjoitus eli henkilösuhteiden muokkaus
Kuvaikkuna
Esivanhemmat graafisesti

Teksti-ikkunan kuvanäppäimet
Teksti-ikkunan kuvanäppäimet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Lista päähenkilön teksteistä
Tekstin tallennus
Leikkaa teksti leikepöydälle
Kopioi teksti leikepöydälle
Liitä teksti leikepöydältä
Peru viimeisin tekstin muokkaus
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Pikanäppäimet
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
VAIHTO+F2
VAIHTO+F5
CTRL+I
CTRL+A
CTRL+L
CTRL+P
CTRL+D
CTRL+T

Apua
Päähenkilön henkilötietojen muokkaus
Teksti-ikkuna
Uuden henkilön luonti
Henkilöhaku
Henkilösuhteiden muokkaus (käsikirjoitus)
Lisää päähenkilön käsikirjoitukseen
Esivanhemmat graafisesti -ikkuna
Kuvaikkuna
Pääikkuna
Pikahaku
Isä
Äiti
Lapset
Puolisot
Edellinen päähenkilö
Top20 lista

Genuksen tiedostomuoto
Genuksen sukutiedostot
GENUS säilyttää sukutiedot neljässä eri tiedostossa:
•
*.GNS
Henkilötiedot
•
*.REL
Henkilösuhteet
•
*.TEX
Tekstit
•
*.STA
Tiedot lisäkentistä ja päivämäärämuodoista jne.
Edellämainitut tiedostot tulee aina sijaita samassa alihakemistossa.

*.GNS

*.GNS tiedostoon tallennetaan henkilöiden nimet, syntymätiedot jne. Tiedot
tallennetaan 170 kirjainmerkin osissa, joita varataan henkilöille tarpeen mukaan. Jos
henkilötiedot eivät mahdu yhteen 170 merkin osaan, tiedot jatkuvat seuraavaan osaan.

*.REL

*.REL tiedostoon tallennetaan henkilöiden henkilösuhteet.

*.TEX

*.TEX tiedostoon tallennetaan henkilöiden tekstit. Tekstit tallennetaan 780 merkin
osissa, joita varataan henkilölle aina tarpeen mukaan. Jos tekstit eivät mahdu yhteen
780 merkin osaan, tekstit jatkuvat seuraavaan osaan.

*.STA

*.STA tiedostoon tallennetaan tiedot lisäkentistä ja päivämäärämuodoista.
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Henkilötiedot
Henkilölle voidaan tallentaa tietoja seuraavasti:
•
kolme sukunimiriviä (3 x 80 merkkiä)
•
kaksi etunimiriviä (2 x 80 merkkiä)
•
syntymäaika (12 merkkiä)
•
syntymäpaikka (80 merkkiä)
•
kuolinaika (12 merkkiä)
•
kuolinpaikka ja -syy (80 merkkiä)
•
hautaamisaika (12 merkkiä)
•
hautaamispaikka (80 merkkiä)
•
ammatti (80 merkkiä)
•
30 vihkimisaikaa (12 merkkiä kukin)
•
30 vihkimispaikkaa (80 merkkiä kukin)
•
neljä vapaasti nimettävää lisäkenttää (80 merkkiä kukin)
•
osoite (120 merkkiä)
•
ääni (*.WAV)
•
viisi kuvaa (*.BMP), joille voidaan kirjoittaa kuvatekstit (250 merkkiä). Kuviin
voidaan määrittää aktiivipisteitä, jotka voivat sisältää tekstin sekä äänen tai
yhteyden toiseen kuvaan.
•
viisi vapaasti nimettävää valintakenttää
•
viisi vapaasti nimettävää numeroarvokenttää
•
tekstejä voi olla useita

Tietojen lähteet

Lähes kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin voidaan merkitä lähteet (ei kuviin, ääneen,
osoitteeseen eikä valinta- ja numeroarvokenttiin).

Tekstit

Tekstikenttiin voidaan kirjoittaa tietoja vapaamuotoisesti. Henkilöä voidaan hakea
kaikilla henkilön tiedoilla, myös henkilösuhteiden perusteella.

Henkilösuhteet

Henkilösuhteita voi yhdellä henkilöllä isän ja äidin lisäksi olla 30, esim. kolme
puolisoa ja 27 lasta. Lisäksi henkilön sukupuoli voidaan määritellä.
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Muut tiedostot
Muut Genuksen käyttämät tiedostot ovat:
•
*.SOU
Lähdetiedosto
•
*.HST
Historiatiedosto
•
*.BMP
Kuvatiedostot
•
*.BMT
Kuvatiedostolle kuuluvat aktiivipistetiedot
•
*.WAV
Äänitiedosto
•
GENUSSYN.SYN Genuksen käyttämä synonyymisanasto

*.SOU

Lähdetiedosto voidaan nimetä vapaasti, ja sen pääte voi olla muukin kuin *.SOU
(katso lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89).

*.HST

Historiatiedosto sisältää historian tapahtumia, joita voidaan vapaasti lisätä tiedostoon
(katso lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89).

*.BMP

Kuvatiedostot ovat Windows Bittikartta muotoa ja ne sijaitsevat kuva- ja
äänihakemistossa (katso lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89).

*.BMT

Kuvatiedostolle kuuluvien aktiivipisteiden tiedot tallennetaan *.BMT tiedostoihin,
jotka sijaitsevat kuva- ja äänihakemistossa (katso lisää Hakemistot ja tiedostot s. 89).

*.WAV

Äänitiedostot on *.WAV muotoa ja sijaitsevat kuva- ja äänihakemistossa (katso lisää
Hakemistot ja tiedostot s. 89).

GENUSSYN.SYN

GENUSSYN.SYN on ohjelman käyttämä synonyymisanat, joka sijaitsee Genuksen
asennushakemistossa.

Virheilmoitukset ja vialliset tiedostot
HUOM!!!

HUOM!!! MUISTA VARMUUSKOPIOIDA TIEDOSTOSI SÄÄNNÖLLISIN
VÄLIAJOIN!
Tässä osiossa kerrotaan virheistä, jotka GENUS pystyy havaitsemaan tiedoston
rakenteessa sekä siitä, miten nämä virheet korjataan.

Tarkistusnumerolla
varmistetaan
tiedostojen toimivuus
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Jokaiselle tiedostoon tallennettavalle henkilölle annetaan tarkistusnumero, joka ei
missään vaiheessa näy käyttäjälle. Tarkistusnumeron avulla varmistetaan, että kolmen
tiedoston väliset sisäiset linkit ovat kunnossa. Tarkistusnumero on *.REL tiedoston
suhdetietueessa, *.GNS tiedoston kaikissa henkilölle kuuluvissa 170 merkin osioissa
sekä *.TEX tiedoston henkilölle kuuluvissa 780 merkin tekstiosioissa.
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Virheilmoitukset
Jos ohjelma jossain vaiheessa havaitsee, että henkilön tarkistusnumeroissa on
ristiriitaisuuksia, se voi antaa jonkin seuraavista virheilmoituksista:

#130

Henkilön *.GNS tiedoston ensimmäisen osion ja *.REL tiedostojen välisissä
tarkistusnumeroissa on virhe.

#131

*.REL tiedoston viittaus henkilön ensimmäiseen *.GNS tiedoston osioon on
virheellinen. Osio, johon *.REL tiedostosta viitataan, ei ole henkilön ensimmäinen
osio, vaikka pitäisi olla.

#132

Henkilön tekstin jatko-osion tarkistusnumero ei ole oikea.

#133

Toisessa tiedostossa (esim. tiedoston liittämisen aikana; ei päätiedosto) on havaittu
virhe. Tämä virhe on luonteeltaan sama kuin virhe #131.

#134

*.REL tiedoston viittaus henkilön ensimmäiseen *.TEX tiedoston osioon on
virheellinen. Osio, johon *.REL tiedostosta viitataan, ei ole henkilön ensimmäinen
osio, vaikka pitäisi olla.

#135

Henkilön tekstitiedoston viittaus seuraavaan tekstiosioon on virheellinen. Tekstiosio
viittaa itseensä eli joutuu ikuiseen silmukkaan. Korjauksessa henkilön teksti
menetetään.

#136

Toisessa tiedostossa (esim. tiedoston liittämisen aikana; ei päätiedosto) on havaittu
virhe. Henkilön *.GNS tiedoston ensimmäisen osion tarkistusnumero ei täsmää
*.REL tiedoston kanssa.

#137

Sama kuin virhe #136, mutta virhe on havaittu henkilön *.GNS tiedoston jatkoosiossa.

#138

Henkilön *.GNS tiedoston jatko-osion tarkistusnumero ei täsmää *.REL tiedoston
kanssa.

Viallisen tiedoston korjaaminen
Tiedoston huolto suorittaa sukutiedostolle huollon ja yrittää korjata tiedostossa
mahdollisesti olevat virheet. Huolto ei tee muutoksia alkuperäiseen tiedostoon, vaan
se luo tiedostosta virheettömän kopion.
Ohjelma osaa tehdä tiedostosta toimivan, vaikka sen teksti- ja/tai
henkilösuhdetiedostot (*.TEX ja *.REL) olisivat hävinneet. Tällöin tiedostoissa
olleet tiedot kuitenkin menetetään.
Katso lisää Tiedoston huolto s. 106.
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Tiedostojen varmuuskopiointi
Sukutiedostoista kannattaa ottaa varmuuskopiot säännöllisin väliajoin, sillä aina on
olemassa mahdollisuus, että jotakin yllättävää tapahtuu ja tiedot häviävät.

Genuksen sukutiedostot
Yksi Genuksen sukutiedosto koostuu useasta eri tiedostosta. GENUS säilyttää
sukutiedot neljässä eri tiedostossa:
•
*.GNS
Henkilötiedot
•
*.REL
Henkilösuhteet
•
*.TEX
Tekstit
•
*.STA
Tiedot lisäkentistä ja päivämäärämuodoista jne.

Muut tiedostot
Muut Genuksen käyttämät tiedostot ovat:
•
*.SOU
Lähdetiedosto
•
*.HST
Historiatiedosto
•
*.BMP
Kuvatiedostot
•
*.BMT
Kuvatiedostolle kuuluvat aktiivipistetiedot
•
*.WAV
Äänitiedosto
•
GENUSSYN.SYN Genuksen käyttämä synonyymisanasto

Varmuuskopiointi Tallenna Nimellä... toiminnolla
Tallenna nimellä toiminnolla voidaan tehdä varmuuskopio sukutiedostosta.
Varmuuskopio voidaan tehdä levykkeelle valitsemalla Tallenna nimellä...
valintataulussa asemaksi levykeasema, esim. A:.
Tallenna nimellä... toimintoa käytettäessä on muistettava seuraavat seikat:
•
Jos sukutiedostot tallennetaan levykkeelle, on muistettava, että Tallenna
nimellä... ei osaa jakaa tiedostoja useammalle eri levykkeelle, mikäli ne eivät
mahdu yhdelle levykkeelle.
•
Tallenna nimellä... kopioi vain *.GNS, *.REL, *.TEX ja *.STA tiedostot.
Nämä tiedostot ovat tietenkin ne kaikista arvokkaimmat, mutta myös
kuvatiedostot, äänitiedostot, lähdetiedosto sekä historiatiedosto tulisi
varmuuskopioida.

Genuksen ulkopuolinen varmuuskopiointiohjelma
Täydellinen varmuuskopiointi kannattaa tehdä erillisellä varmuuskopiontiohjelmalla,
joka on tullut Windowsin mukana. Ohjeet näiden ohjelmien käyttöön löydät
Windows-oppaastasi.
Kun otat täydellisen varmuuskopion sukutiedoistasi, muista kopioida myös Genuksen
muut tiedostot (katso lisää Varmuuskopionti s. 101).

GENUS Senior ohjekirja

Muita ominaisuuksia • 101

Tietojen siirto toiselle tutkijalle tai tietokoneelle
Sukutietojen siirto toiselle tutkijalle tai tietokoneelle suoritetaan kopioimalla
sukutiedostot ensin levykkeelle, josta ne sitten kopioidaan kohdekoneelle. Katso
kopioitavien tiedostojen nimet kohdasta tiedostojen varmuuskopiointi s. 101.
Osatiedoston kopiointi suoritetaan luomalla suodatin, joka sisältää kopioitavat
henkilöt. Tämän jälkeen tiedosto tallennetaan Tallenna nimellä... toiminnolla
suodattimen ollessa päällä (katso lisää Suodatin ja Tallenna nimellä... s. 83).

GENUS Senior ohjekirja

Muita ominaisuuksia • 102

Tuonti / Vienti -ohjelma

Tuonti / Vienti -ohjelma
Tuonti / Vienti ohjelmalla tuodaan Genuksen tiedostoon sukutietoja, jotka ovat
peräisin toisesta ohjelmasta. Lisäksi ohjelmalla voidaan viedä Genuksen tiedostoja
toiseen sukutiedostoon mm. GEDCOM muotoon (kansainvälinen sukutietostandardi).
Ohjelma sisältää myös tiedoston huollon, joka osaa korjata Genuksen tiedoston, jos
siihen on jostain syystä tullut vikaa.
Tuonti / Vienti on erillinen ohjelma, jonka ikonin löydät GENUS Senior
ohjelmaryhmästä.

Tiedoston tuonti Genukseen
1.

Käynnistä Tuonti / Vienti ohjelma, ja valitse valikosta Tiedosto komento
Tuonti.

ª

Tiedostonvalintaikkuna avautuu.

2.

Valitse Tiedostomuoto luetteloruudusta se tiedostomuoto, jonka haluat
tuoda Genukseen.

Mahdollisia muotoja ovat GENUS Junior, GEDCOM, Sukutietotekniikan SUKU 3.5
ja 7.0 sekä Jaakkolan sukututkimusohjelma 4.0.
SUKU 3.5 ja 7.0 tiedostoja tuotaessa voidaan useampi henkilöryhmä valita kerrallaan.
Ohjelma yhdistää ryhmät yhdeksi Genuksen tiedostoksi.
3.

Tiedostomuodon valinnan jälkeen valitse tiedosto, jonka haluat tuoda ja
paina OK näppäintä.

ª

Luotava tiedosto valintaikkuna avautuu.

4.

Anna luotavalle tiedostolle nimi, ja paina OK näppäintä.

ª

Tiedonsiirto alkaa.
Kun tiedoston siirto on suoritettu, luotu tiedosto voidaan avata GENUS
ohjelmassa.
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GEDCOM Tuonti
Jos tiedostomuodoksi valitaan GEDCOM, ennen tuontia avautuu GEDCOM Tuonti
valintataulu, jossa määritellään GEDCOM tunnukset ja niitä vastaavat Genuksen
kentät.

GEDCOM Tuontiin on valmiiksi määritelty tyypillisimmät GEDCOM tunnukset ja
niitä vastaavat Genuksen kentät.

Uusi

Uusi määritys luodaan valitsemalla GEDCOM tunnus ja tunnukselle Kohteena oleva
Genuksen kenttä. Uusi määritys tallennetaan painamalla Uusi näppäintä.

Tallenna

Voit valita listasta määrityksen ja muuttaa sen sisältöä. Muutokset tallennetaan
Tallenna näppäimellä.

Poista

Määrittely voidaan poistaa listasta Poista näppäimellä.

Teksti

Jos kohteena oleva Genuksen kenttä on Teksti, tekstille voidaan antaa Tekstin otsikko
sekä haluttaessa valita Teksti tulostetaan.

Tunnistamattomat
kentät

Tunnistamattomat kentät saadaan tekstiksi valitsemalla Tunnistamattomat kentät
tekstiksi, jonka otsikko on ”GEDCOM”.

GEDCOM merkistö

GEDCOM merkistöksi voidaan valita ANSI (Windows) tai OEM (DOS).

Tiedoston vienti toiseen muotoon
1.

Käynnistä Tuonti / Vienti ohjelma, ja valitse valikosta Tiedosto komento
Vienti.

ª

Tiedostonvalintaikkuna avautuu.

2.

Valitse vietävä GENUS Senior tiedosto, ja paina OK näppäintä.

ª

Luotava tiedosto valintaikkuna avautuu.

3.

Valitse Tiedostomuoto luetteloruudusta se tiedostomuoto, johon haluat
viedä Genuksen tiedot.
Mahdollisia muotoja ovat GEDCOM, GENUS Junior ja Delimeted ASCII
(välimerkillä erotellut tiedot).
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4.

Kirjoita luotavan tiedoston nimi ja paina OK näppäintä.

ª

Tiedonsiirto alkaa.
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GEDCOM Vienti
Jos tiedostomuodoksi valitaan GEDCOM, ennen vientiä avautuu GEDCOM Vienti
valintataulu, jossa määritellään Genuksen kentät ja niitä vastaavat GEDCOM
tunnukset.

GEDCOM Vientiin on valmiiksi määritelty tyypillisimmät Genuksen kentät ja niitä
vastaavat GEDCOM tunnukset.

Uusi

Uusi määritys luodaan valitsemalla Genuksen kenttä ja kentälle GEDCOM tunnus.
Uusi määritys tallennetaan painamalla Uusi näppäintä.

Tallenna

Voit valita listasta määrityksen ja muuttaa sen sisältöä. Muutokset tallennetaan
Tallenna näppäimellä.

Poista

Määrittely voidaan poistaa listasta Poista näppäimellä.

Teksti

Jos Genuksen kentäksi on valittu Teksti, tekstille voidaan antaa Tekstin otsikko.
Lisäksi voidaan valita, että viedään vain tekstit, joiden Tulostetaan merkintä on
valittu.

Tekstit, joiden
otsikkona ”GEDCOM”

Tekstit, joiden otsikkona on ”GEDCOM”, voidaan viedä sellaisenaan GEDCOM
tiedostoon, jos valinta on valittu.

Delimeted ASCII format
Jos tiedonsiirtomuodoksi valitaan Delimeted ASCII, ennen siirron aloitusta avautuu
valintataulu, josta valitaan vietävät tietokentät sekä niitä erottava välimerkki.
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Tiedoston huolto
Tiedoston huolto suorittaa sukutiedostolle huollon ja yrittää korjata tiedostossa
mahdollisesti olevat virheet. Huolto ei tee muutoksia alkuperäiseen tiedostoon, vaan
se luo tiedostosta virheettömän kopion.
Ohjelma osaa tehdä tiedostosta toimivan, vaikka sen teksti- ja/tai
henkilösuhdetiedostot (*.TEX ja *.REL) olisivat hävinneet. Tällöin tiedostoissa
olleet tiedot kuitenkin menetetään.
1.

Valitse Tuonti / Vienti ohjelman valiosta Tiedosto komento Tiedoston
huolto...

Tiedoston huolto ei korjaa virheitä alkuperäiseen tiedostoon, vaan yrittää tehdä siitä
virheettömän kopion. Valmistuneen tiedoston tekstilohkojen määrä saattaa poiketa
alkuperäisestä, sillä huolto poistaa käyttämättömät lohkot. Käyttämätön lohko voi
syntyä kun pitkää tekstiä lyhennetään.

LOG.TXT

Huolto luo logitiedoston LOG.TXT.
2.

Valitse huollettava tiedosto, ja paina OK näppäintä.

3.

Anna luotavan tiedoston nimi, esim. HUOLTO.GNS, johon korjatut tiedot
tallennetaan, ja paina OK näppäintä.

ª

Tiedoston huolto alkaa. Lopuksi ohjelma ilmoittaa löydettyjen
virheiden määrän. Voit tarkistaa mahdolliset virheet LOG.TXT
logitiedostosta.

--- Ohjekirjan loppu ---
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