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S uftutietoj en m ffennus o fy e fm a
Miten vafitsen?

Sukutietoj en tallennusohjelmia on markkinoilkt
runsaasti. Sukututkija, jolla ei ole aiempaa ko-
kemusta nciistci, joutuu usein hankolaqn vqlin-
tati lanteeseen j a turvautumaan muifun sukutut-
kijoiden kakemuksiin. Muiden kokemukset an-
twqt arvokastq tietoq, muttq tuovqt tullessaqn
myds sen tosiasiqn, ettci vqin fuinen kittcimrin-
sci ohjelma on parqs.

Seurawissa kappaleissa olen kuvqnnut tq-
vqnomqiset valintakriteerit, joiden avullq voi-
daqn tehdti vertailuja ja tehdci myds niiden pe-
rusteella omia valintoja. Sqmalla rrcihdriiin
myos mitci ominqisuuksia ohjelmissa nylcyddn
on. On kuitenkin muistettwa se tosiasia, ettci
sukutietojen tallennusohjelmq ei korvqq perin-
te i stci sukututkimustq ; mikrotietokone ohj e lmi s-
toineen on vain hyvci apuvciline.

Sukutietojen tallenn usohjelman rooli
sukututkimuksessa

Tietokonepohjainen sukutietojen tallennusoh-
j elma on korvannut perinteisen kirjoituskoneen
mui stiinpanoviilineenii, koska ei tawita erilli siii
perhekortteja - siis paperitaulukoita. Samalla
syntyy merkittava hyoty tehtiiessii sukukirjoja
ja henkilomatrikkeleja. Niiden valmistamisessa
kaytetaan tdnti pdivtinii pdtiasiassa tekstinkasit-
tely- ja julkaisuohjelmia.

Sukutietojen tallennusohjelma on korvannut
samalla kortistolaatikot sek6 erilliset perhe- ja
esipolviarkit, joita sukututkijoille on kertynyt
mappikaupalla. Kun tietojen miidri on suuri, on
myo s tietoj en j iirj estiiminen paperimapis sa han-

kalaa. Tiimii korostuu erityisesti silloin, kun
tutkitaan samalla seudulla olleita eri sukuhaaro-
ja, jotka liittyvat toisiinsa. T?illoin vaikeutena
on yhdisttiii kahden tai useamman surun tietoja
toistamatta henkildiden tietoja eri mapeissa.

Kun henkiloiden tiedot tallennetaan sukutie-
tojen tallennusohjelman kiiytttimitin tietokan-
taan, voidaan niistii helposti muodostaa mddrd-
muotoisia teksti- ja graafisia raportteja. Ttilldin
tulostetusta jtilkipolviraportista syntyy ttismiilli-
nen ja miidr?imuotoinen kuvaus siinii olevista
henkiloistii.

Sukutietojen tallenn us tietokantaan

Henkiloiden tiedot tallennetaan tietokantaan
kayttaen sukutietojen tallennusohjelman Hen-
kilo- ym. tallennusikkunoita. Tallentamisen
helpottamiseksi ikkunoissa on tiedot ryhmitelty
asiakokonaisuuksittain. Ikkunoissa voi olla li-
stiksi painikkeita ja listavalintoja joilla, tallen-
tamista voidaan helpottaa. Tietokantaan voi-
daan tekstien lisiiksi syottiiii digitaalimuotoisia
valokuvia.

Tietoj en ollessa tietokantapohj ai sessa otrj el-
massa voidaan raportteja muodostaa riippumat-
ta siita, onko ko. tallennettu henkilo taulun ptiii-
henkilonii, lapsena, puolisona ja isovanhempa-
na tai au-tapauksissa vielii lapsen toisena van-
hempana.

Tietokannan etu on se, ettii tiedot ovat sa-
massa muodossa, koska kaikilla henkiloilla on
samanlai set tietokentdt.
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HenkilOtietojen muuttaminen, selaaminen,
poiminta ja etsiminen on tietokantapohjaisessa
tallennusohj elmassa helppoa. Tietokantapohj ai-
sissa tallennusottjelmissa on mukana myds
joukko tarkistuslistoja, joilla voidaan esimer-
kiksi tarkistaa, onko sama henkilo tallennettu
kahteen kertaan. Jos on niin, voidaan tehda tie-
tojen siirto ja ylimiiiiriiisen henkilon poisto.

Sukutietojen tallennusohjelmat -
ominaisuusvertailu

Seuraavissa kappaleissa olen kuvannut keskei-
set asiat, joilla vertailu pitaia tehda.

Klytettiivyys

Sukutietojen tallennusohjelmat voivat toimia
eri kayuOjtirjestelmissi. Niimii voidaan jakaa
karkeasti kahteen ryhmiiiin; vanhat (Windows
3.x) ja uudet (Windows -95, -98, -2000, -NT).
Markkinoilla on ohjelmia, jotka soveltuvat
kaikkiin kayttojarjestelmiin (Microsoft). Uu-
demmat ja kehittyneemmiit sukutietojen tallen-
nusohjelmat toimivat vain uusissa kayttojfi es-
telmissii. Markkinoilla on hyvin viihiin muille
kayttojtirjestelmille (Mac, Linux ym.) tehtyja
tallennusohjelmia.

Kaytettiivyyteen vaikuttaa my0s se, miten
ohjelma toimii kannettavissa pieniniiyttOisissii
mikrotietokoneissa. Joissakin ohjelmissa on
tietojen sydtt0ruutu niin suuri, ettii tietojen
syotto on hankalaa pienellii niifiollii, joka kayt-
tii.ii esimerkiksi resoluutiota 800 * 600. T6min
vuoksi sydttdtietoikkunoiden tulee olla pienia
ja ryhmitellii asiakokonaisuuksiin (Syntynyt,
Kuollut, Sukulaiset jne.)

Hyviissii tallennusotrjelmassa on "taustalla"
jokin aito yleinen tietokanta. Tiilloin tietojen
siirto ohjelmaan ja ohjelmasta (esimerkiksi tau-
lukkolaskentaohjelma) toiseen tulee helpom-
maksi. Samoin kokeneelle tutkijalle, jolla itsel-
lean on jo kokemusta atk-hyOtyklytOsti muus-
sakin yhteydessa, tunnettu tietokanta mahdol-
listaa myOs kyselykielen kiiytOn (SQL) Muuta-
massa tallennusohjelmassa on mahdollista
kayft aiA myris SQl-kyselykieltii.

Ohjelman ei tule rajoittaa tietokantaan sy6-
tettyjen henkilOiden mi4riiii. Joissakin tallen-
nusohjelmissa on tehty tiiltii osin rajoituksia
hinnoittelumielessi. Siis samaa ohjelmaa myy-
dii.iin siten, ettd maksamalla ohjelmasta enem-
m!ln, saadaan myos tietokantaan tallennettua
suurempi henkikimiiiirii.

Kaytettiivyyteen niin ikiiiin vaikuttaa my6s
ohjelman tieto-ikkunoiden kasittelytekniikka.
Viimeisimmbt ohjelmat kaftavat hiirta tietojen
j tirj estelyssii, esimerkiksi perhesuhteiden muo-
dostamisessa. Perinteiset ohjelmat sitd vastoin
ovat painikeohjattuja. Hiiriohjauksella viilty-
taiiin yhdestii ylimiiiirtiisesti toimenpiteesti.
Tiillii taas on merkitysti silloin kun syOtetiiiia
useita henkiltiit6 periikkiiin.

K?iytettiivyyteen vaikuttaa luonnollisesti
myds se, miten ohjelmassa on hoidettu tieto-
kannan varmuuskopiointi. Hyviissi ohjelmassa
on vain yksi varmuuskopioitava tiedosto (tieto-
kanta), josta voidaan ottaa n-kappaletta lis,iko-
pioita. Tiimii tiedosto tulee voida palauttaa
myris ajallisesti koska tahansa takaisin sukutie-
tojen talletusohjelmaan. Erityistb huomiota tu-
lee kiinnitttu siihe4 miten palauttaminen teh-
diiiin siinil tapauksessa" jossa tutkijan kaytte-
miin mikrotietokoneen kaft0jiirjestelmii vaih-
tuu uuteen versioon. Tiissiikin tapauksessa tie-
tokanta tulee voida palauttaa takaisin.

Varmuuskopion palauttamisessa tulee huo-
mata erityisesti se, etti tietoa ei voida palauttaa
olemassa olevan piUlle ja niiin tuhota "vahin-
gossa" kayt0ssa olevaa tietokantaa. Tietojen
palautuksessa tulee noudattaa erityista huomio-
ta tiedon muuttumattomuuteen, siis siihen, ettii
kaikki tallennetut tiedot palautuvat oikein. Tii-
ml on erittdin tiirkeiiii siini mielessd, ettii suku-
tutkijan tallentama tieto on tietokannassa
"uniikkitietona" ja sen uudelleen kidaaminen
on vain suuren tyOn takana.

Suurenkin tietokannan varmuuskopio tulisi
mahtua normaalikokoiselle levykkeelle (1,44
MT). Tietokannan tiedostokoko saattaa olla hy-
vinkin suuri, joten sen tallentamista varmuus-
kopiona ei aina ole mahdollista tehd6. Esimerk-
kinii erddn tietokannan koko on 12 megatavua
ja varmuuskopion koko on 890 kilotavua. Niiin
ollen levykkeelle mahtuu noin 18 megatawn
tietokanta. Se vastaa noin 30 000 henkildn
tietoa.
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Kiiytettiivyyteen vaikuttavat luonnollisesti
myos monet muut seuraavissa kappaleissa ole-
vista asioista.

Tietojen sy6tt6

Vaikka ohjelmistolla on mahdollisuus syott6ii
suurikin tietokenttiimiidrii, tulee ne kiiytettiivyy-
den helpottamiseksi jakaa asiakokonaisuuksit-
tain - jaksottain. Tiill0in voidaan sy6tto-ikku-
nan koko pitiiii pienenii.

Tietojen sydtossii tulee olla myds ns. perus-
ikkuna, jossa tietoja syotetiiiin vain viihtin, esi-
merkiksi nimet, sukupuoli, syntymii ja kuolin-
tiedot. Tiimii helpottaa monen perakkiiisen hen-
kil6n tietojen syottoti. Niiiden jalkeen muodos-
tetaan perhesuhteet joko iisken syotettyjen tai
aiemmin syotettyj en kanssa.

Etur*hd

Sukrrnrn*

blsistail pu*risbe{ElJ

Aikaan sidotuille tietojaksoille tulee voida
sydttiiii myos piiiviiystiedot. Piiiviimiiiiriin esi-
tysmuotoon tulee voida syottiiS tarkan piiv6n
lislksi muutamia ehdollisia merkintojii, esimer-
klksinoin, lqskettu, valilla jne.

Jokaiseen tietojaksoon tulee kuulua sita tay-
dentdvia yleisiii lisiikenttiii: Liihde, Teksti, Tut-
kijan lahde jne. Niiden avulla voidaan vaihtaa
myris vakiotekstejii (esimerkiksi kastettu) toi-
seksi, jos esimerkiksi halutaan korostaa, ettii
kyseessii onkin ollut Hiitiikastettu-tapahtuma.
Tiilloin kirjoitetaan korvaava teksti Tyyppi-
kenttiiiin. Selite- ja Teksti-kentillil voidaan tiiy-
dentiiii jakson tapahtumaa.

Lisiiksi tietojaksoon tulee kuulua my6s
esittamisrajoite, jolla voidaan estiiii tietojen esi-
tys henkilon tiitii pyytiiessii. Hyviissii tallennus-
ohjelmassa on liihteiden otsikot tietokantakoh-
taisia ja lahteen sisallot henkilokohtaisia. Seu-
raavassa kuvassa on esimerkki eriiiin ohjelman
(Sukuohj elmi sto 2000) Kastettu-tietoj akso sta j a
sen muutama lisiikenttii.
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Tietojaksojen mtidriin tulee olla yli viisitois-
ta, jolloin voidaan muodostaa tallennetusta
henkildstii keskeisimmtit asiakokonaisuudet.
Muutamia vakiotietojaksoja voidaan toistaa tar-
vittava miiiirii. Niiin esimerkiksi jos henkilon
ammatti on vaihtunut elinkaaren aikana useam-
paan kertaan, voidaan jokaista ammattia varten
laatia oma tietojakso. Tyypillisimmiit tietojak-
sot, mitd tallennusohjelmissa kaytetaiin ovat:
Ammatti, Eliiii, Haudattu, Kastettu, Kuollut,
Muuttanut pois, Nimi, Oppiarvo, Syntynyt,
Teksti, Tullut, Tutkimatta.

Niiden lisiiksi on usein joukko muita tieto-
jaksoja, joita tutkija voi itse kayftiiii haluamal-
laan tavalla. Tallaisia ovat esimerkiksi Erikois-
tietojakso, Kuva jne.

Topenolla talollinen {P< ZAbrahe
talon poika Kustaa Juhaninpoik

Aiemmin tallennusohjelmissa oli mahdollis-
ta ryhmitella henkiloitii kuuluvaksi johonkin

ryhmiiiin tai niille muodostettiin jokin tunnus.
Tdmd ominaisuus on viellii liihes kaikissa tal-
lennusohjelmissa, mutta niiden kiiytt0 on rajoit-
tanut laajojen monisukuisten kantojen yhteis-
kayttoa. Tiimii on korvattu erilaisilla ohjelmal-
lisilla toimenpiteill4 esimerkiksi Niikymiillii
(Sukuohj elmisto 2000). Yksi tallennettu henki-
lo voi kuulua useampaan ndkymdiin. Tiimii ti-
lanne tulee vastaan viimeistdtin siinii vaiheessa,
kun tutkija tekee tutkimusta samalla seudulla
olevien eri sukujen valilla. Talloinhan suvut
yhtyvat monissa paikoissa avioliittojen mydtii.
Niiin sama henkild voi olla jonkin suvun p66-
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henkilcina, mutta samalla toisen suvun puoliso-
na. Ryhmiinumero ja Tunnusnumero rajoittuvat
vain yhteen.

Tietojen sydtossa voidaan joissakin ohjel-
mi ssa " awst aa" kiiyttajiiii tuomall a automaatti-
sesti 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. Sukututkimuksessa tulee ai-
na 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 selvii2i kohdetta eri ohjelmien tiedonviili-
tyksessii kiiytetyssii Gedcom-standardissa. Till-
lii vaikeutetaan eri tutkijoiden tietojen yhdistii-
mistii ja tietojen viilittymistii ohjelmasta toi-
seen.

Henkiloiden tietojen syot6ssii tulee huo-
mioida myris useamman nimen ka$t6. Esimer-
kiksi )O(-syntymiinimi, kAyfti YY-nimed
USA:ssa ja palattuaan kiiytti NN-nimeii. Ni-
mien muutosselite on myos voitava syottiii.
Monen nimen kiiytossii tulee kuitenkin huoma-
b, efiA tietokannassa on vain yksi henkilo,
vaikka olisikin kayttanyt useampaa nimeti. Sen
sijaan tekstiraporttien yhteyteen tulevassa Hen-
kilo-luettelossa pitaa esittaa aakkosjfi estykses-

sd kaikki nimet, vaikka ne viittaavat samaan
henkiloon.

Tietojen syOton yhteydessii tietojen tallen-
nus pitaa olla sellainen, ettd se sietiiii siihkdkat-
koksen tai muun kayttohairion. Toisin sanoen
yhdenkin tiedon syotto pitiiii mennii suoraan
tietokantaan eikii vasta silloin, kun ohjelman
kAfto lopetetaan, tai miiiiriiaikaisesti esimer-
kiksi 15 minuutin viilein.

Tietojen selaus

Tietojen selauksessa on tiirkeiiii, ettii voidaan
selata kerralla koko aineisto ja jiirjestiiA se aak-
kos-, ikii- tai kuolinaikajiirjestykseen ja tarvit-
taessa myos kAdnteisesti. Tietojen selauksessa
on huomattava myos se, ettii sukunimettomdt
lajitellaan esim. aakkosiin ennen sukunimelli-
siii. Alla olevassa kuvassa on eriiiin ohjelman
(Juuret 2.0 Senior) "tietokanta"-ikkuna, jossa
esitetaan riveittain tietoikannassa olevien hen-
kilOiden nimet. Jtirjestystii voidaan vaihtaa tar-
vittaessa kiiyttiien valintapainikkeita tai Radio-
nappeja.
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Tietojen poiminta

Poiminnan liihtokohtana on oltava mahdolli-
simman monipuoliset ehtovalitsimet - argu-
mentit. Niiden avulla voidaan poimia suuresta

Etunimi: ?

Syntymiiaika: ?

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

.! Sutupuotebrnal

tietokannasta vain ehdon tiLytllivat henkilot.
Seuraava kuva esittaa osan Genus Senior -oh-
j elman Henkil0haku-ikkunaa.

HenkiEsuhh*.. I Huneedset.. I

Mikali ehtona on myos henkilon nimi, tulee
se ulottua tarvittaessa my0s mahdollisesti hen-
kilon toisiin nimiin. Koska henkil0lla on tietoja
useassa tietojaksossa, tulee argumenttien valin-
ta olla myos tietojaksokohtainen. Tiilldin voi-
daan henkilot poimia myris halutun tietojakson
mukaisesti.

Koska sukutietojen tallennusohjelmissa osa
tiedoista kirjataan erillisin tekstij aksoihin tulee
myos hakuehtojen ulottua my6s ntiihin. Ttilldin
kyseessii on ns. vapaateksti-haku, joka on vain
muutamissa ohjelmissa.

Poimittujen tietojen tuloksia pitaa voida yh-
distiiii myos siten, ettd poimitaan ensin yhdelli
ehdolla olevat henkildt ja sen jiilkeen seuraavan
ehdon mukaisesti ja lisiitiiiin edellisiin. Poimin-
taa,pitda voida jatkaa myOs seuraaviin poimin-
toihin.

Sukukaaviot

Sukutietoj en tallennu sohj elmien eriis hankalim-
min toteutettavaissa oleva ominaisuus on suku-
kaaviot. Vaikeus johtuu siita, etta kaviot muo-
dostuvat laaj oiksi, j olloin tarvitaan ohj elmas sa

suuren "piirtoarkin" kasittelykykyii, ja toisaalta
siita, eua sama henkild voi olla kaaviossa eri
rooleissa tilanteissa, jossa on avioiduttu suku-
laisten kanssa.

Sukukaaviotyyppeinii ovat erilaiset perhe- ja
esipolvitaulut sekii esi- ja jiilkipolvikaaviot.
Perhekaaviotyyppi on myos eriis esitystyyppi.
Sukukaavio pitaa voida muodostaa myos vai-
heittain haluttuun suuntaan.

Sukukaavio pitae voida muokata myos tut-
kijan haluamaan ulkoasuun siten, ettii sukulai-
suussuhteet siiilyviit oikeana. Talloin ohjelman
on tuotettava kaavion henkildkuvioiden viilisel
viivat ns. kuminauhatekniikkaa kiiyttiien. Tiil-
loin henkilokuvion (tai useamman) siirto kaa-
viossa toisaalle sailftaa viivan viilityksellii su-
kulaisuussuhteen. 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 pienemmil-
le arkeille ja liimata leikattuna vierekkiiin. Tiil-
10in ohjelman tulee huolehtia siita, ettii kaavioi-
den viivat, jotka ulottuvat toiselle arkille, piir-
retaan osittain piiiillekkiiin. Niiin alla olevassa
arkissa on myos osittain sama kuvio kuin piiiil-
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Iii olevassa arkissa. 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 siir-
tiiii esimerkiksi kokonainen sukupolvi kerral-
laan.

Kaavioiden tulee esitttiii myos ns. esipolvi-
katotapaukset oikein. Graafisessa henkiloku-
viossa tulee voida rajoittaa esitetty tieto vain

Raportit

Raporteilla tiissii yhteydessii tarkoitan teksti-
muotoisia raportteja. Niiitii ovat tyypillisimmil-
laAn esi- ja jelkipolviraportit. Raporttien muo-
dostaminen pitiiii voida tehdii joko kaikki ker-
rallaan tai vaiheittan. Raporttin ulkoinen ilme
tuottaa aina hankaluuden siini suhteessa, ettii
sukututkijoilla on erilaisia niikemyksiii raportin
esitysmuodoista. Tiillii tarkoitan tiissii yhtey-
dessii sitii, ettti joku haluaa kayttaa palstoitettua
muotoa (matrikkelityyppi) ja tekstien fontti on
aivan toinen kuin toisella vm.

perustietohin. Kun kaavio on laadittu, tulee jo-
kaisesta henkilokuviosta piiiistti henkilOn kaik-
kiin tietoihin (kuvaruudulla). Samoin henkil6-
kuvion kaksoisnapsauttaminen hiirella avaa ko-
ko perheen.

Seuraavassa on esimerkki Sukuohjelmisto
2000: n Perhe-ikkunasta

UlkoniikO- ja muotoiluasiat voidaan hoitaa
kaytannOssa kahdella tavalla. Ohjelman on
kaytettave apunaan tekstinkasittelyohjelmaa ja

siinii olevia tyyleja tai tuotettava teksti rtf-muo-
toisena ja siten vielii, ettii siinii on mukana tyy-
lit. Osa markkinoilla olevista ohjelmista tuottaa
vain rtf-tekstiii ilman tyyleja (esim. Sukuohjel-
misto 8.0), jolloin raporttia on hankala muokata
tekstinkiisittelyohj elmassa.

Raporttien tietokannasta poimimat tietoken-
tlt tulee voida valita mahdollisimman monella
tavalla. Niiin vtiltytiiiin saman tekstin toistami-
selta. Ohjelman kayttoii helpottaa myos se, etta
ohjelmassa on tiettyii automatiikkaa, jolla hel-
potetaan asettelua. Esimerkiksi jiilkipolvitau-
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lussa lapsesta, jolla ei ole omaa taulua, esite-
tiiiinkin lapsiluettelossa enemmin tietoja kuin
lapsesta, jolla on oma taulu. Tdllainen auto-
maattinen ehdollisuus on parempi vaihtoehto
kuin se, etti mikii tahansa tietojakso voidaan
valita piiiihenkilolle, lapselle ja puolisolle.

Raporttia muodostettaessa tulee myOs huo-
mioida tietokannassa oleva tiedon esittamis-
esto, jolloin tekstiraportissa ei esiteta estefiya
tietoa. Niiin sita ei tarvitse erikseen poistaa
muodostuneesta tekstiraportista.

Tekstiraporttien yhteyteen pitaa voida tarvit-
taessa muodostaa aakkosjiirjestyksessi oleva
nimi- ja paikkakuntahakemisto. Nimien tulee
viitata joko raportin sivulle tai tauluun. Jos
henkilo on kaftanyt useampaa nime6, tulee
kaikki nimet esitt,iii nimihakemistossa.

Raporteissa, jotka ovat matrikkelityyppisiii,
kaytetAain paikkakuntanimiii, jotka ovat perus-
muodossa taivuttamattomana, mutta tekstityyp-
pisessi raportissa paikkakuntien nimet ovat
luettavampia, jos ohjelma osaa tehdii paikka-
kuntien nimen taivutuksen (Sukuohjelmisto
2000). Telldin tekstiosassa paikkakuntanimet
ovat taivutettuna, mutta paikkakuntahakemis-
tossa perusmuodossa.

Ohjelman tulee osata tuottaa raportti eri kie-
lisinii, jolloin raportissa esiintyviit vakiosanat

Puolison esivanhempien m66rd voidaan va-
lita. Ylle esimerkki (Sukuohjelmisto 2000) jal-
kipolviraportista, jossa on esitetty kaksi suku-
polvea puolison esivanhempia.

Raportteihen luetaan myos kaikki mahdolli-
set tyoaikaiset tarkistusraportit, joista osa voi-
daan lAhettaa suvulle tarkistamista varten,
myris osoitetarrat. Samoin ohjelman tulee tuot-
taa myOs tarvittaessa raportti, jolla tarkistetaan,

syntynyt, kuollut, puoliso jne. k66ntyviit halu-
tulle raporttikielelle. Raportin muodostamises-
sa tulee huomata mytis, etti tietokenttiidn on
voitu syOttiiii tietoja, jotka voivat vaihtua
kielen, piinhenkilo/puoli so-suhteen.

Eriis tekstiraportin vaikeus on myos ns. su-
kupolvikatotapaukset, jossa sama henkilO esiin-
tyy samassa raportissa useammankin kerran.
Tiilloin raportin tulee ilmaista tiilliiinen toistoti-
lanne ja viitata toiseen tauluun.

Kun raportissa esitetaan esim. p66henkil<in
yhteydessii hdnen vanhempansa, niin siinii yh-
teydessd pitaa esittaa myds missii taulussa (si
vulla) taima esitetaan piiiihenkilon?i. Samoin jos
lapsella on oma taulu, niin lapsiluettelossa tu-
lee olla tiillainen tauluviittaus.

Jos tekstiraporttia katsellaan tietokoneen
ruudulla, tulee ohjelman tarvittaessa tuottaa
my<ls hyperlinkki tauluviittauksissa. Talloin
voidaan siirtya helposti taulusta toiseen nap-
sauttamalla hyperlinkkiii hiirellii.

Osa sukututkij oista haluaa esittiiii j Alkipolvi-
raportissa myos puolisoiden vanhempia. Til-
loin valitaan raportin esitysmuoto, jossa esite-
taan nami rivitietona.

onko sama henkilo tallennettu kahteen tai
useampaan kertaan.

Tietojen yhdistiiminen ja jakaminen

Sukututkijat voivat tehdti sukutietojen tallen-
nusta myris yhdessii eri tutkijoiden kanssa tai
saada kokonaisia sukuhaaratietoia toiselta tut-
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kijalta. T6llaisessa tilanteessa sukutietojen tal-
lennusohjelman tulee voida yhdistaa kaksi tai
useampiakin sukukantoja. Eri ohjelmien tuotta-
mien kantojen yhdisttimisen esitan kappaleessa
Tiedonsiirto eri ohj elmien valiryksellci.

Yhdistiimisella tassa yhteydessii tarkoitan
sita, miten esimerkiksi kaksi sukuhaaraa yhdis-
tetaan kayftaen sukutietojen tallennusohj elmaa.
Tdmii toimenpide tehdtitin hyvin eri tavalla riip-
puen tallennusohj elmasta.

Hyviissii tallennusohj elmassa yhdistiiminen
tehdiiin vaiheittain siten, ettii varsinaisen yh-
distiimisen jiilkitoimenpiteina tulee voida tar-
kistaa, onko "saapuvassa" tietojoukossa jo sa-
moja henkilditii kuin aiemmin tallennetussa
kannassa. Jos on niin tiedot esitetAan tarkastus-
vaiheen yhteydessii tietokenttien tarkkuudellq
jolloin tieto voidaan kenttiikohtaisesti siirtiiii
toiselle henkilolle. Ttilldin siis tiiydennetiiiin
aiemmassa kannassa ollutta tietoa uudella tie-
dolla. Kun tiedot on "tasattu", voidaan poistaa
"saapunut" henkilo. Ohjelman tulee luonnolli-
sesti tarkastaa myds tiedot, niin esi- kuin jalki-
polvisuuntaankin, huomioiden puolisot ja lap-
set.

Kun tietoja on tuotu toisesta ohjelmasta
Gedcom-tiedoston vAlityksellii, tulee tarkistus
tehdii huolella.

Sukutietojen tallennusohjelmassa tulee olla
my6s toiminta" jolla tietokannassa oleva tieto
voidaan osittain siirtaa kopiona toiseen tieto-
kantaan. Ttilld voidaan "halkaista" suureksi pai-
sunut tietokanta eri tietokannoiksi tai tutkija
voi halutessaan luovuttaa kannastaan tietyn
osan toiselle tutkijalle (tai muodostaa itselleen
uuden kannan).

Tiedon jakaminen tehdiiiin yleens4 jalkipol-
viperiaatteellq mutta j akoon pitiiA valinnaisesti
saada tarvittaessa myds puolisoiden esipolvet.
Tiimti ominaisuus tuottaa monissa ohjelmissa
suuria vaikeuksia. Jakaminen vaikeutuu viela
lisiiii, kun kyseeseen tulee sukulaisten viiliset
avioliitot (iilkipolvikadot). Tiill0in voi suures--
sa tietokannassa jaada jaosta pois jopa tuhansia
nimiii.

Tiedonsiirto eri ohjelmien vdlityksellii

Tiedonsiirto eri ohjelmien valilla tehdaan muo-
dostamalla tietokannasta Gedcom-tiedosto. Tti-
mii luetaan toisella ohjelmalla uuteen tietokan-
taan ja jiLlkikiisitellaan. Vaikka Gedcom on laa-
jalti kiiytetty standardi, eiviit sukutietojen tal-
lennusohjelmat tuota laheskaan oikeaoppista
Gedcom-tiedostoa. Vastaavasti osa ohjelmista
tulkitsee tuotavaa Gedcom-tiedostoa v4iirin ja
tuottaa suuressa tietokannassa tutkijalle suuren
tarkistus- ja korjaustyon. Niiin ollen ohjelmien
Gedcom-siirtomuodot on lahes kaikissa ohjel-
missa hankalia. Tiimiin lisiiksi Gedcom-stan-
dardi ei ole miiiiritellyt kaikkia mahdollisia ti-
lanteita oiken. Esimerkiksi uusperheet ovat
hankalia ja avioliittojen jiirjestys voidaan eri
ohjelmilla tulkita eri tavalla.

Jos Gedcom-muodostukseen liittyy joitakin
virheitii tulee ohjelman tuottaa niistd myds vir-
heraportti, jolloin tutkija voi niistii piiiitellii suo-
raan, mika on mennyt vdiirin.

Tukipalvelut

Tukipalveluihin katsotaan kuuluvaksi ohjelman
Internet-kotisivut, jossa annetaan ohjelman
kayttoon liittyvia yleisohjeita. Samoin ohjel-
malla voi olla keskustelu- ja kyselysivut, joissa
tutkijalle tulleet ongelmat voidaan kesitella
siihkdpostitse. Tiillaisille sivuille kirj autuneille
kysymyksille tulee ohjelman valmistajien ja tu-
kihenkiloiden vastata suhteellisen nopeasti.
Ohjelman kotisivun pitaa "elaa" ajassa siten, et-
tii lukija niikee milloin sita on muutettu.

Samoin koulutustilaisuuksien jiirjestiiminen
on olennainen osa hyviii sukutietojen tallen-
nusohjelmaa.

Tukipalveluun kuuluu myos mahdollinen
puhelinneuvonta joko piiivystysluontoisena tai
jatkuvana palveluna. Tiitii ominaisuutta tarvi-
taan niitii tutkijoita varten, joilla ei ole mahdol-
lisuutta keyttaa Internet-palveluja.

Tukipalveluihin kuuluu my6s mahdolliset
ohjelmaan liittyvdt korjaukset ja pienet piiivi-
tykset, joita voidaan ladata Internet-palvelun
kautta.
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Kiiyttdopas

Sukutietojen tallennusohjelmiin kuuluu myds
ohjelman kayttOa helpottava kiiyttOopas, jossa
kuvataan kaytannon esimerkein, miten ohjel-
maa kdytetiLiin. Hyviissii kayftrioppaassa on
kaksi ndkOkulmaa: miten ohjelma toimii ja mi-
ten sita kiytetiiiin.

Kiiytt6oppaassa tulee olla my6s laajahkot si-
siillysluettelot ja sanahakemistot.

Sukukirjat

Sukukirjojen teossa on perinteisesti kaytetty
tekstinkasittely- j a julkai suohj elmistoj a. Niiden
avulla on voitu laatia ulkoasultaan hyvinkin
erilaisia sukukirjoja. Mikali ohjelma pystyy
tuottamaan ns. rtf-tekstitiedoston, on jo se hyvii
ominaisuus. Usein kuitenkin sukutietojen tal-
lennusohjelma tuottaa vain pelkistetyn rtf-tie-
doston, josta puuttuu kappaletyylit. Tiimii han-
kaloittaa sukukirj an tekemistii monella tavalla.

Sukukirjojen tuottamisessa voidaan kA\ftAA
myds suoraan tekstinkiisittelyohjelmaa ja sita
"avustavaa" malli-tiedostoa (Sukuohjelmisto
2000). Tema mallitiedosto noutaa tekstiin tule-
vat osat sukutietokannasta ja muokkaa tekstira-
portin tutkijan antamien asetusten mukaan. Mi-
kiili ohjelman tuottama tekstiraportti ei mielly-
tii, voidaan se muokata helposti ulkoasultaan
toisenlaiseksi muutamalla vain muutaman tyy-
lin arvoja.

Mikali ohjelma ei tukeudu suoraan tekstin-
kasittelyohjelmaan, joutuu tekstiraporttien laa-
tija kagtiimiien eriniisen joukon tekstinkiisitte-
ly- tai julkaisuohjelman ominaisuuksia. Siis
opettelemaan niiidenkin ohjelmien laajan kiiy-
ton. Siti vastoin jos mallitiedosto "laatii" teks-
tiraporti4 niin "selvittiin" kevyemmiillii teks-
tinkasittelyo saamisella.

Aputoiminnat

Aputoimintoihin kuuluu iso joukko ohjelmissa
mukana olevia erilaisia tarkistusraportteja, joil-
la tiiydennetiiiln ja tarkistetaan tallennettujen
tietoien osuutta.

Ohjelma voi pitaa sisiilltiiin monenlaista tut-
kijalle tarpeellista lisiitietoa. Niiden olemassa-
olosta voidaan olla monta mielta. Kuitenkin
liihtokohtana pitaa olla se, mita ohjelmalla tuo-
tetaan. Harva sukukirjaa lukeva pdisee "nautti-
maan" kaikista ohjelman sisiillA olevista aputoi-
minnoista, joten ne ovat hyvdnd lisAnq mutta
niille ei tule kuitenkaan antaa kovin suurta pai-
noarvoa ohj elmia keskenddn vertailtaessa.

Aputoimintoina voidaan pitii?i myos joissa-
kin 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 aika-
janat (Juuret, Genus Senior), joilla voidaan
graafisesti tarkastella valittuja henkiloita suh-
teessa historian "kulmakiviin".

Vertailu markkinoilla olevien
ohjelmien valilla

Seuraava kaavio esittaa edellii olevien ominai-
suuksien valossa muutamien markkinoilla ole-
vien ohjelmien keskiniiistti suhdetta
(14.10.2000). Mita korkeampi pylviis, sita pa-
rempi ohjelma. Mukana ovat liihes kaikki Suo-
messa kaytossti olevat sukutietojen tallennus-
ohjelmat seka yksi vierasperiiinen (Brother's
Keeper) joka on sovitettu suomalaiselle tutki-
jalle.

Vertailtavana on ollut edellii kuvatut 12 plir-
rettii. Vertailussa on kaytetty perinteistii koulu-
arvoasteikkoa 1 -1 0. Niiin maksimipistemdiiriik-
si tulee yhteensii 120.

Kaaviosta voidaan havaita, ettii ohjelmien
viililla on suuriakin eroja. Tiydellistd ohjelmaa
ei joukossa ole - voiko sellaista koskaan tulla-
kaan - me ihmiset olemme niin erilaisia.

Kun tutkija valitsee itselleen oman ohjel-
marS voidaan tarkastelussa ottaa huomioon
myOs tutkijan oma mieltymys ja oma osaami-
nen, jolla tiiydennettiiin puuttuvaa ominaisuutta.
Tarkastelussa pitiia luonnollisesti muistaq mitii
ohj elmalla ptiiiasiassa tehddnn. Kaikilla voidaan
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tehda sukutietojen tallennusta ja tuottaa niillii
kohtuulli sesti halutut raportit.

Jos on tottunut jo kayttamiUn jotain ohjel-
maa, niin sen vaihtaminen johonkin toiseen on
aina kynnyskysymys. Meilli aikuisilla on aina
"poisoppimisen" ja luopumisen vaikeus. Kui-
tenkin on hyvi joskus tarkastella, voisiko jon-
kun ohjelmallisen toimenpiteen tehdi toisinkin.

Ehka eniten muutosvastarintaa koetaan
siinii, ettii ohjelmissa yhii enemmiin tehdadn

x2#

hiirelli "toita". Ohjelmat ovat jo muuttuneet ja
muuttuvat edelleen hiirikeskeisemmiksi ja ttitii
kautta my0s helppokayttoisemmiksi suhteessa
vanhempiin ohjelmiin, jotka ovat painikekayt-
toisiii.

Unohtaa ei voi kuitenkaan tosiasiaa. ettii
tuotteet eiviit ole "taikakaluja" eivdtkd muuta
perinteistii sukututkimusta kovinkaan paljon.
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