Vuosikirja2000 XX:2

Tarnpereen
seudunsukututkimusseura
ry

Kari Luukka
Atk-suunnitteliia

ofyefma
enmffennus
Suftutietoj
Miten vafitsen?
kalaa. Tiimii korostuu erityisesti silloin, kun
tutkitaan samalla seudulla olleita eri sukuhaaroja, jotka liittyvat toisiinsa. T?illoin vaikeutena
on yhdisttiiikahdentai useammansurun tietoja
toistamatta henkildiden tietoja eri mapeissa.
Kun henkiloiden tiedot tallennetaan sukutietojen tallennusohjelman kiiytttimitin tietokantaan, voidaan niistii helposti muodostaa mddrdmuotoisia teksti- ja graafisia raportteja. Ttilldin
tulostetustajtilkipolviraportista syntyy ttismiillinen ja miidr?imuotoinenkuvaus siinii olevista
henkiloistii.

Sukutietoj en tallennusohjelmia on markkinoilkt
runsaasti. Sukututkija, jolla ei ole aiempaa kokemusta nciistci,joutuu usein hankolaqn vqlintati lanteeseenj a turvautumaan muifun sukututkijoiden kakemuksiin. Muiden kokemukset antwqt arvokastq tietoq, muttq tuovqt tullessaqn
myds sen tosiasiqn, ettci vqin fuinen kittcimrinsci ohjelma on parqs.
Seurawissa kappaleissa olen kuvqnnut tqvqnomqiset valintakriteerit, joiden avullq voidaqn tehdti vertailuja ja tehdci myds niiden perusteella omia valintoja. Sqmalla rrcihdriiin
myos mitci ominqisuuksia ohjelmissa nylcyddn
on. On kuitenkin muistettwa se tosiasia, ettci
sukutietojen tallennusohjelmq ei korvqq perintei stci sukututkimustq; mikrotietokone ohj elmi stoineen on vain hyvci apuvciline.

us tietokantaan
tallenn
Sukutietojen

Henkiloiden tiedot tallennetaan tietokantaan
kayttaen sukutietojen tallennusohjelman Henkilo- ym. tallennusikkunoita. Tallentamisen
rooli
helpottamiseksi ikkunoissa on tiedot ryhmitelty
usohjelman
Sukutietojen
tallenn
asiakokonaisuuksittain. Ikkunoissa voi olla lisukututkimuksessa
stiksi painikkeita ja listavalintoja joilla, tallenvoidaan helpottaa. Tietokantaan voitamista
Tietokonepohjainensukutietojentallennusohj elmaon korvannutperinteisenkirjoituskoneen daan tekstien lisiiksi syottiiii digitaalimuotoisia
valokuvia.
koskaei tawita erillisiii
muistiinpanoviilineenii,
Tietoj en ollessa tietokantapohjaisessaotrjelperhekortteja- siis paperitaulukoita.Samalla
syntyy merkittavahyoty tehtiiessiisukukirjoja massavoidaan raportteja muodostaariippumatja henkilomatrikkeleja.
Niiden valmistamisessa ta siita, onko ko. tallennettu henkilo taulun ptiiitekstinkasit- henkilonii, lapsena, puolisona ja isovanhempakaytetaantdnti pdivtiniipdtiasiassa
na tai au-tapauksissavielii lapsen toisena vantely-ja julkaisuohjelmia.
on korvannut hempana.
Sukutietojen
tallennusohjelma
Tietokannan etu on se, ettii tiedot ovat sasamallakortistolaatikotsek6erilliset perhe-ja
massa
muodossa, koska kaikilla henkiloilla on
joita
sukututkijoilleon kertynyt
esipolviarkit,
set tietokentdt.
samanlai
Kun tietojenmiidri on suuri,on
mappikaupalla.

sahanmyos tietojenj iirjestiiminenpaperimapis
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Ohjelman ei tule rajoittaatietokantaansy6tettyjen henkilOidenmi4riiii. Joissakintallennusohjelmissaon tehty tiiltii osin rajoituksia
hinnoittelumielessi.Siis samaaohjelmaamyydii.iinsiten, ettd maksamallaohjelmastaenemm!ln, saadaanmyos tietokantaantallennettua
suurempihenkikimiiiirii.
Kaytettiivyyteen niin ikiiiin vaikuttaa my6s
ohjelman tieto-ikkunoidenkasittelytekniikka.
Viimeisimmbtohjelmatkaftavat hiirta tietojen
j
muotirjestelyssii,esimerkiksiperhesuhteiden
Sukutietojen
tallennusohjelmat
vastoin
Perinteiset
ohjelmat
sitd
dostamisessa.
ominaisuusvertailu
ovat painikeohjattuja.Hiiriohjauksellaviiltyyhdestii ylimiiiirtiisesti toimenpiteesti.
taiiin
kappaleissa
Seuraavissa
olenkuvannutkeskeiTiillii
taas
on merkitysti silloin kun syOtetiiiia
tehda.
setasiat,joilla vertailupitaia
useitahenkiltiit6periikkiiin.
K?iytettiivyyteen vaikuttaa luonnollisesti
myds
se, miten ohjelmassaon hoidettutietoKlytettiivyys
kannanvarmuuskopiointi.Hyviissi ohjelmassa
tiedosto(tietoon vain yksi varmuuskopioitava
Sukutietojentallennusohjelmatvoivat toimia
josta
lis,ikon-kappaletta
kanta),
voidaan
ottaa
Niimii voidaanjakaa
eri kayuOjtirjestelmissi.
palauttaa
pioita.
voida
Tiimii
tiedosto
tulee
karkeasti kahteenryhmiiiin; vanhat (Windows
myrisajallisestikoskatahansatakaisinsukutie3.x) ja uudet(Windows-95, -98, -2000,-NT).
Erityistb huomiotatuMarkkinoilla on ohjelmia, jotka soveltuvat tojen talletusohjelmaan.
palauttaminentehmiten
lee
kiinnitttu
siihe4
kaikkiin kayttojarjestelmiin(Microsoft). Uujossa
tutkijan kayttesiinil
tapauksessa"
diiiin
demmatja kehittyneemmiitsukutietojentallenvaihkaft0jiirjestelmii
miin
mikrotietokoneen
nusohjelmattoimivat vain uusissakayttojfi estieTiissiikin
tapauksessa
versioon.
tuu
uuteen
telmissii.Markkinoilla on hyvin viihiin muille
palauttaa
takaisin.
tulee
voida
tokanta
kayttojtirjestelmille(Mac, Linux ym.) tehtyja
tulee huoVarmuuskopionpalauttamisessa
tallennusohjelmia.
palauttaa
voida
etti
tietoa
ei
mata
erityisesti
se,
Kaytettiivyyteen vaikuttaa my0s se, miten
ja niiin tuhota "vahinpiUlle
olevan
olemassa
ohjelmatoimii kannettavissapieniniiyttOisissii
gossa" kayt0ssa olevaa tietokantaa.Tietojen
mikrotietokoneissa.Joissakin ohjelmissa on
palautuksessa
tulee noudattaaerityista huomiotietojen sydtt0ruutu niin suuri, ettii tietojen
muuttumattomuuteen,
siis siihen, ettii
tiedon
ta
syottoon hankalaapienelliiniifiollii, joka kaytpalautuvat
oikein. Tiikaikki
tallennetut
tiedot
*
tii.iiesimerkiksiresoluutiota800 600. T6min
mielessd,
siini
ettii sukuml
erittdin
tiirkeiiii
on
vuoksi sydttdtietoikkunoiden
tulee olla pienia
tieto
on
tietokannassa
tallentama
tutkijan
ja ryhmitellii asiakokonaisuuksiin(Syntynyt,
"uniikkitietona"ja sen uudelleenkidaaminen
jne.)
Kuollut, Sukulaiset
Hyviissii tallennusotrjelmassa
on "taustalla" on vain suurentyOntakana.
Suurenkintietokannanvarmuuskopiotulisi
jokin aito yleinen tietokanta.Tiilloin tietojen
mahtua
normaalikokoisellelevykkeelle (1,44
siirto ohjelmaanja ohjelmasta(esimerkiksitauMT).
Tietokannan
tiedostokokosaattaaolla hylukkolaskentaohjelma)
toiseen tulee helpomjoten
sentallentamistavarmuusvinkin
suuri,
maksi.Samoinkokeneelletutkijalle,jolla itselmahdollista
tehd6.Esimerkkopiona
ei
aina
ole
lean on jo kokemustaatk-hyOtyklytOstimuus12 megatavua
koko
on
kinii
tietokannan
erddn
sakin yhteydessa,tunnettutietokantamahdolja varmuuskopion
Niiin
890
kilotavua.
koko
on
listaamyOskyselykielenkiiytOn(SQL) Muutanoin
18
megatawn
levykkeelle
mahtuu
ollen
massa tallennusohjelmassaon mahdollista
tietokanta.Se vastaanoin 30 000 henkildn
kayftaiAmyrisSQl-kyselykieltii.
tietoa.
HenkilOtietojen muuttaminen, selaaminen,
poiminta ja etsiminen on tietokantapohjaisessa
tallennusohjelmassahelppoa. Tietokantapohjaisissa tallennusottjelmissa on mukana myds
joukko tarkistuslistoja, joilla voidaan esimerkiksi tarkistaa, onko sama henkilo tallennettu
kahteen kertaan. Jos on niin, voidaan tehda tietojen siirto ja ylimiiiiriiisen henkilon poisto.
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Kiiytettiivyyteen vaikuttavat luonnollisesti
myos monetmuut seuraavissa
kappaleissa
olevistaasioista.

Aikaan sidotuille tietojaksoille tulee voida
sydttiiii myos piiiviiystiedot. Piiiviimiiiiriin esitysmuotoon tulee voida syottiiS tarkan piiv6n
lislksi muutamia ehdollisia merkintojii, esimerklksinoin, lqskettu, valilla jne.
Tietojen sy6tt6
Jokaiseentietojaksoon tulee kuulua sita taydentdvia yleisiii lisiikenttiii: Liihde, Teksti, TutVaikka ohjelmistollaon mahdollisuussyott6ii kijan lahde jne. Niiden avulla voidaan vaihtaa
suurikintietokenttiimiidrii,tulee ne kiiytettiivyymyris vakiotekstejii (esimerkiksi kastettu) toijakaa asiakokonaisuuksit- seksi, jos esimerkiksi halutaan korostaa, ettii
den helpottamiseksi
tain - jaksottain.Tiill0in voidaansy6tto-ikku- kyseessii onkin ollut Hiitiikastettu-tapahtuma.
nankoko pitiiii pienenii.
Tiilloin kirjoitetaan korvaava teksti TyyppiTietojensydtossiitulee olla myds ns. perus- kenttiiiin. Selite- ja Teksti-kentillil voidaan tiiyikkuna,jossatietoja syotetiiiinvain viihtin, esidentiiii jakson tapahtumaa.
merkiksi nimet, sukupuoli,syntymiija kuolinLisiiksi tietojaksoon tulee kuulua my6s
tiedot.Tiimii helpottaamonenperakkiiisenhenesittamisrajoite,jolla voidaan estiiii tietojen esikil6n tietojensyottoti.Niiidenjalkeenmuodos- tys henkilon tiitii pyytiiessii. Hyviissii tallennusjoko iisken syotettyjentai
tetaanperhesuhteet
ohjelmassa on liihteiden otsikot tietokantakohaiemminsyotettyjen kanssa.
taisia ja lahteen sisallot henkilokohtaisia. Seuraavassakuvassa on esimerkki eriiiin ohjelman
(Sukuohjelmi sto 2000) Kastettu-tietojaksostaj a
sen muutama lisiikenttii.
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Tietojaksojen mtidriin tulee olla yli viisitoista, jolloin voidaan muodostaa tallennetusta
henkildstii keskeisimmtit asiakokonaisuudet.
Muutamia vakiotietojaksoja voidaan toistaa tarvittava miiiirii. Niiin esimerkiksi jos henkilon
ammatti on vaihtunut elinkaaren aikana useampaan kertaan, voidaan jokaista ammattia varten
laatia oma tietojakso. Tyypillisimmiit tietojaksot, mitd tallennusohjelmissa kaytetaiin ovat:
Ammatti, Eliiii, Haudattu, Kastettu, Kuollut,
Muuttanut pois, Nimi, Oppiarvo, Syntynyt,
Teksti, Tullut, Tutkimatta.
Niiden lisiiksi on usein joukko muita tietojaksoja, joita tutkija voi itse kayftiiii haluamallaan tavalla. Tallaisia ovat esimerkiksi Erikoistietojakso, Kuva jne.
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Topenolla
talollinen
{P<ZAbrahe
talonpoikaKustaa
Juhaninpoik

Aiemmintallennusohjelmissa
oli mahdollista ryhmitella henkiloitii kuuluvaksi johonkin
ryhmiiiin tai niille muodostettiinjokin tunnus.
Tdmd ominaisuuson viellii liihes kaikissatalmuttaniidenkiiytt0 on rajoitlennusohjelmissa,
tanut laajojen monisukuistenkantojen yhteiskayttoa.Tiimii on korvattu erilaisillaohjelmallisilla toimenpiteill4 esimerkiksi Niikymiillii
(Sukuohjelmisto2000).Yksi tallennettuhenkindkymdiin.Tiimii tilo voi kuulua useampaan
lannetuleevastaanviimeistdtinsiinii vaiheessa,
kun tutkija tekee tutkimustasamallaseudulla
olevien eri sukujen valilla. Talloinhan suvut
yhtyvat monissapaikoissaavioliittojenmydtii.
Niiin samahenkild voi olla jonkin suvunp66-

henkilcina, mutta samalla toisen suvun puolisona. Ryhmiinumero ja Tunnusnumero rajoittuvat
vain yhteen.
Tietojen sydtossa voidaan joissakin ohjelmi ssa " awst aa" kiiyttajiiii tuomall a automaattisesti edellisen henkildn tiedoista osa uudelle
henkilolle. Tdmii tuntuu ensin hienolta, mutta
tarkemmin ajatellen siinii piilee se riski, ettii
tietona voi viilittyii esim. edelliselta henkilolta
sukunimi seuraavalle, jolla puolestaan sita ei
ole koskaan ollut. Sukututkimuksessatulee aina muistaa se, ettii virheellisesti merkitty tieto
on virheellisempi kuin puuttuva tieto.
Joissakin ohjelmissa on myos otettu sellaisia
tietokenttiii (silmien viiri, hiusten viiri), joille ei
loydy selvii2ikohdetta eri ohjelmien tiedonviilityksessii kiiytetyssii Gedcom-standardissa.Tilllii vaikeutetaan eri tutkijoiden tietojen yhdistiimistii ja tietojen viilittymistii ohjelmasta toiseen.
Henkiloiden tietojen syot6ssii tulee huomioida myris useammannimen ka$t6. Esimerkiksi )O(-syntymiinimi, kAyfti YY-nimed
USA:ssa ja palattuaan kiiytti NN-nimeii. Nimien muutosselite on myos voitava syottiii.
Monen nimen kiiytossii tulee kuitenkin huomab, efiA tietokannassa on vain yksi henkilo,
vaikka olisikin kayttanyt useampaanimeti. Sen
sijaan tekstiraporttien yhteyteen tulevassaHenkilo-luettelossa pitaa esittaa aakkosjfi estykses-

Iids*o

Ewkkla

sd kaikki nimet, vaikka ne viittaavat samaan
henkiloon.
Tietojen syOton yhteydessii tietojen tallennus pitaa olla sellainen, ettd se sietiiii siihkdkatkoksen tai muun kayttohairion. Toisin sanoen
yhdenkin tiedon syotto pitiiii mennii suoraan
tietokantaan eikii vasta silloin, kun ohjelman
kAfto lopetetaan, tai miiiiriiaikaisesti esimerkiksi 15 minuutin viilein.

Tietojenselaus
Tietojen selauksessaon tiirkeiiii, ettii voidaan
selatakerralla koko aineistoja jiirjestiiA se aakkos-, ikii- tai kuolinaikajiirjestykseen ja tarvittaessamyos kAdnteisesti.Tietojen selauksessa
on huomattava myos se, ettii sukunimettomdt
lajitellaan esim. aakkosiin ennen sukunimellisiii. Alla olevassa kuvassa on eriiiin ohjelman
(Juuret 2.0 Senior) "tietokanta"-ikkuna, jossa
esitetaan riveittain tietoikannassa olevien henkilOiden nimet. Jtirjestystii voidaan vaihtaa tarvittaessa kiiyttiien valintapainikkeita tai Radionappeja.
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Tietojen poiminta

tietokannastavain ehdon tiLytllivat henkilot.
Seuraavakuva esittaaosan GenusSenior-ohj elmanHenkil0haku-ikkunaa.

Poiminnan liihtokohtana on oltava mahdollisimman monipuoliset ehtovalitsimet - argumentit. Niiden avulla voidaan poimia suuresta

Etunimi:

?

Syntymiiaika:

?

4 lflcc tai ntln*n
i tflct
l
.) llalncn
.! Sutupuotebrnal

HenkiEsuhh*..I

Huneedset.. I

Mikali ehtona on myos henkilon nimi, tulee
se ulottua tarvittaessa my0s mahdollisesti henkilon toisiin nimiin. Koska henkil0lla on tietoja
useassatietojaksossa,tulee argumenttien valinta olla myos tietojaksokohtainen.Tiilldin voidaan henkilot poimia myris halutun tietojakson
mukaisesti.
Koska sukutietojentallennusohjelmissaosa
tiedoista kirjataan erillisin tekstij aksoihin tulee
myos hakuehtojen ulottua my6s ntiihin. Ttilldin
kyseessiion ns. vapaateksti-haku,joka on vain
muutamissaohjelmissa.
Poimittujen tietojen tuloksia pitaa voida yhdistiiii myos siten, ettd poimitaan ensin yhdelli
ehdolla olevat henkildt ja senjiilkeen seuraavan
ehdon mukaisestija lisiitiiiin edellisiin. Poimintaa,pitda voida jatkaa myOs seuraaviin poimintoihin.

Sukukaaviot
Sukutietojen tallennusohjelmien eriis hankalimmin toteutettavaissaoleva ominaisuus on sukukaaviot. Vaikeus johtuu siita, etta kaviot muodostuvat laajoiksi, j olloin tarvitaan ohj elmassa
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suuren "piirtoarkin" kasittelykykyii, ja toisaalta
siita, eua sama henkild voi olla kaaviossa eri
rooleissa tilanteissa, jossa on avioiduttu sukulaisten kanssa.
Sukukaaviotyyppeinii ovat erilaiset perhe- ja
esipolvitaulut sekii esi- ja jiilkipolvikaaviot.
Perhekaaviotyyppi on myos eriis esitystyyppi.
Sukukaavio pitaa voida muodostaa myos vaiheittain haluttuun suuntaan.
Sukukaavio pitae voida muokata myos tutkijan haluamaan ulkoasuun siten, ettii sukulaisuussuhteetsiiilyviit oikeana. Talloin ohjelman
on tuotettava kaavion henkildkuvioiden viilisel
viivat ns. kuminauhatekniikkaa kiiyttiien. Tiilloin henkilokuvion (tai useamman) siirto kaaviossa toisaalle sailftaa viivan viilityksellii sukulaisuussuhteen.Henkilokuvioden koko, viiri
ja tekstin fontti, seka kuvion sisiille tulevien
tekstien miliirii tulee olla my6s valittavissa.
Suurten kaavioiden tulostaminen on tehtava
myds siten, ettii se voidaan tulostaa pienemmille arkeille ja liimata leikattuna vierekkiiin. Tiil10inohjelman tulee huolehtia siita, ettii kaavioiden viivat, jotka ulottuvat toiselle arkille, piirretaan osittain piiiillekkiiin. Niiin alla olevassa
arkissa on myos osittain sama kuvio kuin piiiil-

perustietohin.
Kun kaavioon laadittu,tuleejokaisestahenkilokuviostapiiiisttihenkilOnkaikkiin tietoihin(kuvaruudulla).
Samoinhenkil6kuvionkaksoisnapsauttaminen
hiirella avaakoko perheen.
Seuraavassa
on esimerkki Sukuohjelmisto
2000:n Perhe-ikkunasta

Iii olevassaarkissa.Niiin tehtynti ei jiiii suuressa
kaaviossa leikkausepiitarkkuudesta johtuvia
valkoisia rajoja kuvioihin ja niiden teksteihin.
Sukukaavioiden muokkaamista helpottaa
myos se, ettii kuvioita voidaan valita suhteessa
toisiin kuvioihin. Tiilloin voidaan kuviota siirtiiii esimerkiksi kokonainen sukupolvi kerrallaan.
Kaavioiden tulee esitttiii myos ns. esipolvikatotapaukset oikein. Graafisessa henkilokuviossa tulee voida rajoittaa esitetty tieto vain
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UlkoniikO- ja muotoiluasiat voidaan hoitaa
kaytannOssakahdella tavalla. Ohjelman on
kaytettave apunaan tekstinkasittelyohjelmaa ja
siinii olevia tyyleja tai tuotettava teksti rtf-muotoisenaja siten vielii, ettii siinii on mukana tyylit. Osa markkinoilla olevista ohjelmistatuottaa
vain rtf-tekstiii ilman tyyleja (esim. Sukuohjelmisto 8.0),jolloin raporttiaon hankalamuokata
tekstinkiisittelyohjelmassa.
Raporttien tietokannastapoimimat tietokentlt tulee voida valita mahdollisimman monella
tavalla. Niiin vtiltytiiiin saman tekstin toistamiselta. Ohjelman kayttoii helpottaa myos se, etta
ohjelmassa on tiettyii automatiikkaa, jolla helpotetaan asettelua. Esimerkiksi jiilkipolvitau-

Raportit
Raporteilla tiissii yhteydessii tarkoitan tekstimuotoisia raportteja. Niiitii ovat tyypillisimmillaAn esi- ja jelkipolviraportit. Raporttien muodostaminen pitiiii voida tehdii joko kaikki kerrallaan tai vaiheittan. Raporttin ulkoinen ilme
tuottaa aina hankaluuden siini suhteessa,ettii
sukututkijoilla on erilaisia niikemyksiii raportin
esitysmuodoista. Tiillii tarkoitan tiissii yhteydessii sitii, ettti joku haluaa kayttaa palstoitettua
muotoa (matrikkelityyppi) ja tekstien fontti on
aivan toinen kuin toisella vm.
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lussalapsesta,jolla ei ole omaataulua, esitetiiiinkin lapsiluettelossa
enemmin tietoja kuin
lapsesta,jolla on oma taulu. Tdllainen automaattinenehdollisuuson parempi vaihtoehto
kuin se, etti mikii tahansatietojaksovoidaan
valitapiiiihenkilolle,lapselleja puolisolle.
Raporttiamuodostettaessa
tulee myOshuomioida tietokannassaoleva tiedon esittamisesto,jolloin tekstiraportissa
ei esitetaestefiya
tietoa. Niiin sita ei tarvitse erikseenpoistaa
muodostuneesta
tekstiraportista.
yhteyteenpitaavoidatarvitTekstiraporttien
taessamuodostaaaakkosjiirjestyksessi
oleva
nimi- ja paikkakuntahakemisto.
Nimien tulee
viitata joko raportin sivulle tai tauluun. Jos
henkilo on kaftanyt useampaanime6, tulee
kaikki nimetesitt,iiinimihakemistossa.
jotka ovat matrikkelityyppisiii,
Raporteissa,
jotka ovat peruspaikkakuntanimiii,
kaytetAain
muodossa
taivuttamattomana,
muttatekstityyppisessi raportissapaikkakuntiennimet ovat
luettavampia,jos ohjelma osaatehdii paikkakuntien nimen taivutuksen (Sukuohjelmisto
2000). Telldin tekstiosassapaikkakuntanimet
ovat taivutettuna,mutta paikkakuntahakemistossaperusmuodossa.
Ohjelmantuleeosatatuottaaraporttieri kielisinii,jolloin raportissaesiintyviitvakiosanat

syntynyt, kuollut, puoliso jne. k66ntyviit halutulle raporttikielelle.Raportin muodostamisessa tulee huomata mytis, etti tietokenttiidn on
voitu syOttiiii tietoja, jotka voivat vaihtua
kielen,piinhenkilo/puoli
so-suhteen.
Eriis tekstiraportinvaikeuson myos ns. sujossasamahenkilOesiinkupolvikatotapaukset,
tyy samassaraportissauseammankinkerran.
Tiilloin raportintulee ilmaistatiilliiinentoistotilanneja viitatatoiseentauluun.
Kun raportissaesitetaanesim. p66henkil<in
yhteydessiihdnenvanhempansa,
niin siinii yhteydessdpitaa esittaamyds missii taulussa(si
vulla) taimaesitetaanpiiiihenkilon?i.
Samoinjos
lapsellaon oma taulu, niin lapsiluettelossa
tulee olla tiillainentauluviittaus.
Jos tekstiraporttia katsellaan tietokoneen
ruudulla,tulee ohjelmantarvittaessatuottaa
my<ls hyperlinkki tauluviittauksissa.Talloin
voidaan siirtya helposti taulustatoiseennapsauttamalla
hyperlinkkiiihiirellii.
Osasukututkijoistahaluaaesittiiiij Alkipolviraportissamyos puolisoidenvanhempia.Tilloin valitaanraportin esitysmuoto,jossa esitetaannami rivitietona.

Teulu I
I. Alckserbri.leekorpoike Lwlke(isiiJaakko Yrjiinpoika Luukka,iiiti KaisalsraelintytdrSoukka)Syntynyi 1859Koivistolla. - PuolisoAma Iieakintytlr Klcnrttill. Syntynyt.8.l?.18J4Ylihtirmiissai.
Kuollut 1939litissfr.
i AdtiliiakkiKhtettili. 14.8.181?
L+tdla
iijsHo Kbrettili
AMrieMik*hdytikWdrlrd. 253.1815
V@ssii
ii MJ&oOlofirpoika
:ii ArurJielErdFiL

II. Lapset:
Ailch Alcksenbrintytiir Ludrke. Syntynyt 16.1.1887Kohristo[a.Kuollut 16.2.1966Rymfittyltissii,
Taulu2.
S:rutynyt 11.2.1889Koivistolla.Kuolhrt8.3.1889Koivistolla.
Iie MrrieAlahsanlridyr5r.

m66rdvoidaanvaPuolisonesivanhempien
lita. Ylle esimerkki(Sukuohjelmisto2000)jalkipolviraportista,jossa on esitettykaksi sukupolveapuolisonesivanhempia.
Raportteihenluetaanmyoskaikki mahdollijoista osa voiset tyoaikaisettarkistusraportit,
daan lAhettaa suvulle tarkistamista varten,
myrisosoitetarrat.Samoinohjelmantulee tuotraportti,jolla tarkistetaan,
taamyOstarvittaessa
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onko sama henkilo tallennettu kahteen tai
kertaan.
useampaan
Tietojen yhdistiiminen ja jakaminen
Sukututkijatvoivat tehdti sukutietojentallennustamyris yhdessiieri tutkijoiden kanssatai
toiseltatutsaadakokonaisiasukuhaaratietoia

kijalta. T6llaisessatilanteessasukutietojentallennusohjelman
tulee voida yhdistaakaksi tai
useampiakinsukukantoja.
Eri ohjelmientuottamien kantojenyhdisttimisenesitankappaleessa
Tiedonsiirtoeri ohjelmienvaliryksellci.
Yhdistiimisellatassa yhteydessiitarkoitan
yhdissita,miten esimerkiksikaksi sukuhaaraa
tetaankayftaensukutietojentallennusohj
elmaa.
Tdmiitoimenpidetehdtitinhyvin eri tavallariippuentallennusohj
elmasta.
Hyviissii tallennusohj
elmassayhdistiiminen
tehdiiin vaiheittain siten, ettii varsinaisenyhdistiimisenjiilkitoimenpiteinatulee voida tarkistaa, onko "saapuvassa"
tietojoukossajo samoja henkilditii kuin aiemmin tallennetussa
kannassa.
Joson niin tiedot esitetAan
tarkastusvaiheenyhteydessiitietokenttientarkkuudellq
jolloin tieto voidaan kenttiikohtaisestisiirtiiii
toiselle henkilolle. Ttilldin siis tiiydennetiiiin
aiemmassa
kannassaollutta tietoa uudellatiedolla. Kun tiedot on "tasattu",voidaanpoistaa
"saapunut"henkilo. Ohjelmantulee luonnollisestitarkastaamydstiedot, niin esi- kuin jalkipolvisuuntaankin,
huomioidenpuolisotja lapset.
Kun tietoja on tuotu toisesta ohjelmasta
Gedcom-tiedoston
vAlityksellii,tulee tarkistus
tehdiihuolella.
Sukutietojentallennusohjelmassa
tulee olla
my6s toiminta"jolla tietokannassa
oleva tieto
voidaanosittain siirtaa kopiona toiseentietokantaan.Ttilld voidaan"halkaista"suureksipaisunut tietokanta eri tietokannoiksi tai tutkija
voi halutessaanluovuttaa kannastaantietyn
osantoiselletutkijalle (tai muodostaaitselleen
uudenkannan).
Tiedonjakaminentehdiiiinyleens4jalkipolviperiaatteellqmuttaj akoonpitiiAvalinnaisesti
saada tarvittaessamyds puolisoidenesipolvet.
Tiimti ominaisuustuottaa monissaohjelmissa
suuria vaikeuksia.Jakaminenvaikeutuuviela
lisiiii, kun kyseeseentulee sukulaistenviiliset
avioliitot (iilkipolvikadot). Tiill0in voi suures-jaadajaostapoisjopa tuhansia
satietokannassa
nimiii.
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Tiedonsiirto eri ohjelmien vdlityksellii
Tiedonsiirtoeri ohjelmienvalilla tehdaanmuodostamallatietokannasta
Gedcom-tiedosto.
Ttimii luetaantoisellaohjelmallauuteentietokantaanja jiLlkikiisitellaan.Vaikka Gedcomon laajalti kiiytetty standardi,eiviit sukutietojentallennusohjelmattuota laheskaanoikeaoppista
Gedcom-tiedostoa.
Vastaavastiosa ohjelmista
tulkitseetuotavaaGedcom-tiedostoa
v4iirin ja
tuottaasuuressa
tietokannassa
tutkijalle suuren
tarkistus-ja korjaustyon.Niiin ollen ohjelmien
Gedcom-siirtomuodot
on laheskaikissaohjelmissa hankalia. Tiimiin lisiiksi Gedcom-standardi ei ole miiiiritellyt kaikkia mahdollisiatilanteita oiken. Esimerkiksi uusperheetovat
hankaliaja avioliittojenjiirjestys voidaan eri
ohjelmillatulkita eri tavalla.
liittyy joitakin
Jos Gedcom-muodostukseen
virheitii tuleeohjelmantuottaaniistdmydsvirheraportti,jolloin tutkija voi niistii piiiitelliisuoraan,mika on mennytvdiirin.

Tukipalvelut
Tukipalveluihinkatsotaankuuluvaksiohjelman
Internet-kotisivut,jossa annetaan ohjelman
kayttoon liittyvia yleisohjeita.Samoin ohjelmalla voi olla keskustelu-ja kyselysivut,joissa
tutkijalle tulleet ongelmat voidaan kesitella
siihkdpostitse.
Tiillaisille sivuille kirj autuneille
kysymyksilletuleeohjelmanvalmistajienja tukihenkiloiden vastata suhteellisennopeasti.
Ohjelmankotisivunpitaa"elaa"ajassasiten,ettii lukija niikeemilloin sitaon muutettu.
jiirjestiiminen
Samoinkoulutustilaisuuksien
on olennainenosa hyviii sukutietojentallennusohjelmaa.
Tukipalveluun kuuluu myos mahdollinen
joko piiivystysluontoisena
puhelinneuvonta
tai
jatkuvanapalveluna.Tiitii ominaisuuttatarvitaanniitii tutkijoita varten,joilla ei ole mahdollisuutta keyttaaInternet-palveluja.
Tukipalveluihin kuuluu my6s mahdolliset
ohjelmaanliittyvdt korjauksetja pienet piiivitykset, joita voidaan ladata Internet-palvelun
kautta.

Kiiyttdopas
Sukutietojentallennusohjelmiinkuuluu myds
jossa
ohjelmankayttOahelpottavakiiyttOopas,
kuvataankaytannonesimerkein,miten ohjelmaa kdytetiLiin. Hyviissii kayftrioppaassaon
kaksi ndkOkulmaa:
miten ohjelmatoimii ja miten sitakiytetiiiin.
Kiiytt6oppaassa
tuleeolla my6slaajahkotsija sanahakemistot.
siillysluettelot

Sukukirjat

Ohjelma voi pitaa sisiilltiiin monenlaista tutkijalle tarpeellista lisiitietoa. Niiden olemassaolosta voidaan olla monta mielta. Kuitenkin
liihtokohtana pitaa olla se, mita ohjelmalla tuotetaan. Harva sukukirjaa lukeva pdisee "nauttimaan" kaikista ohjelman sisiillA olevista aputoiminnoista, joten ne ovat hyvdnd lisAnq mutta
niille ei tule kuitenkaan antaakovin suurta painoarvoa ohjelmia keskenddnvertailtaessa.
Aputoimintoina voidaan pitii?i myos joissakin ohjelmissa (Juuret) olevia aikaan sidottuja
tekstinosia, joita voidaan haluttaessa lii1.laa
tekstiraportteihin. Timti tuntuu ensin hienolta
ominaisuudelta. mutta Suomi on "liikkunut"
kartalla moneen kertaan ja tapahtumat oyat
niihtiivii hieman eri lailla eri puolella Suomea.
Niiin tutkija joutuu myos tiiydentiimiiiin tekstiii.
Edelleen aputoimintoina on mainittava aikajanat (Juuret, Genus Senior), joilla voidaan
graafisesti tarkastella valittuja henkiloita suhteessahistorian "kulmakiviin".

Sukukirjojenteossa on perinteisestikaytetty
j a julkaisuohjelmistoja. Niiden
tekstinkasittelyavulla on voitu laatia ulkoasultaanhyvinkin
erilaisia sukukirjoja. Mikali ohjelma pystyy
tuottamaanns. rtf-tekstitiedoston,
on jo sehyvii
ominaisuus.Usein kuitenkin sukutietojentallennusohjelmatuottaa vain pelkistetynrtf-tiedoston,josta puuttuukappaletyylit.Tiimii hankaloittaasukukirjan tekemistiimonellatavalla.
Sukukirjojentuottamisessa
voidaankA\ftAA
Vertailumarkkinoilla
olevien
ja sita
myds suoraantekstinkiisittelyohjelmaa
valilla
ohjelmien
"avustavaa" malli-tiedostoa (Sukuohjelmisto
2000).TemamallitiedostonoutaatekstiintuleSeuraavakaavio esittaaedellii olevienominaija muokkaatekstiravat osatsukutietokannasta
suuksienvalossamuutamienmarkkinoillaoleportintutkijan antamienasetusten
mukaan.Mivien
ohjelmien keskiniiistti suhdetta
kiili ohjelmantuottamatekstiraporttiei mielly(14.10.2000).
Mita korkeampipylviis,sita patii, voidaanse muokatahelpostiulkoasultaan rempi ohjelma.Mukanaovat liiheskaikki Suotoisenlaiseksi
muutamallavain muutamantyymessakaytosstiolevat sukutietojentallennuslin arvoja.
ohjelmat seka yksi vierasperiiinen(Brother's
Mikali ohjelmaei tukeudusuoraantekstinKeeper)joka on sovitettusuomalaiselle
tutkijoutuu tekstiraporttienlaakasittelyohjelmaan,
jalle.
tija kagtiimiieneriniisenjoukon tekstinkiisitteVertailtavanaon ollut edellii kuvatut 12 plirly- tai julkaisuohjelmanominaisuuksia.Siis
rettii. Vertailussaon kaytetty perinteistiikouluopettelemaan
niiidenkinohjelmienlaajan kiiyarvoasteikkoa
1-1 0. Niiin maksimipistemdiiriikton. Siti vastoinjos mallitiedosto"laatii" tekssi tuleeyhteensii120.
tiraporti4 niin "selvittiin" kevyemmiilliiteksKaaviostavoidaan havaita, ettii ohjelmien
tinkasittelyo
saamisella.
viililla on suuriakineroja.Tiydellistd ohjelmaa
ei joukossaole - voiko sellaistakoskaantullakaan- me ihmisetolemmeniin erilaisia.
Aputoiminnat
Kun tutkija valitsee itselleenoman ohjelmarS voidaan tarkastelussaottaa huomioon
Aputoimintoihinkuuluu iso joukko ohjelmissa myOstutkijan oma mieltymysja oma osaamijoilmukanaoleviaerilaisiatarkistusraportteja,
nen,jolla tiiydennettiiinpuuttuvaaominaisuutta.
la tiiydennetiiilnja tarkistetaantallennettujen Tarkastelussa
pitiia luonnollisestimuistaq mitii
tietoienosuutta.
ohjelmallaptiiiasiassa
tehddnn.Kaikilla voidaan
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tehda sukutietojentallennustaja tuottaa niillii
kohtuullisestihalututraportit.
Jos on tottunutjo kayttamiUnjotain ohjelmaa,niin senvaihtaminenjohonkin toiseenon
aina kynnyskysymys.Meilli aikuisilla on aina
"poisoppimisen"ja luopumisenvaikeus.Kuitenkin on hyvi joskus tarkastella,voisiko jonkun ohjelmallisentoimenpiteen
tehdi toisinkin.
Ehka eniten muutosvastarintaa koetaan
siinii,ettii ohjelmissayhii enemmiintehdadn

hiirelli "toita". Ohjelmatovat jo muuttuneetja
ja ttitii
muuttuvatedelleenhiirikeskeisemmiksi
kautta my0s helppokayttoisemmiksi
suhteessa
vanhempiinohjelmiin,jotka ovat painikekayttoisiii.
Unohtaa ei voi kuitenkaantosiasiaa.ettii
tuotteeteiviit ole "taikakaluja"eivdtkd muuta
perinteistiisukututkimusta
kovinkaanpaljon.
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