Recenze programu Legacy Family Tree 6.0
Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz
Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family Tree
ve verzi 6.0. Jedná se o americký produkt vyvíjený již od počátku roku 1995, tedy více než 12 let. Za tu dobu
urazil velký kus cesty na poli zpracování genealogických dat a je i nadále neustále zdokonalován. A to jak na
základě vlastního vývoje, tak i připomínek uživatelů.
Verze:
Legacy Family Tree 6.0.0.118 z 7.12.2006
Autor:
Millennia Corporation, PO BOX 9410, Surprise, AZ 85374, USA
Cena:
Standart verze je zdarma, Deluxe verze stojí $29.95 při stažení z webu nebo $39.95 za
instalační CD plus manuál v angličtině
Popis:
Legacy 6.0 je profesionální genealogický software, který Vám pomáhá sledovat,
organizovat, tisknout a sdílet záznamy o Vaší rodinné historii. Umožňuje připojování
pramenů, různé druhy výstupů, spojování duplicit, úkoly, prezentaci multimédií, tvorbu
webových stránek, kontrolu syntaxe zapsaného textu, import a export souborů GEDCOM
i dat z jiných programů a mnoho dalších funkcí, které se budu snažit popsat
v následujícím článku.
Vhodný genealogický software jsem vybíral několik měsíců. Jako kritéria jsem zvolil možnost připojování
obrázků, zvuků, videí a to nejen k osobám, ale třeba i k pramenům a sídlům (mám např. několik fotografií, na
kterých je vidět, jak se měnil vzhled domu). Se sídli souvisel i další požadavek – možnost dostatečné poznámky,
do které bych mohl zapisovat jeho historii. Do té doby jsem příliš nevěděl o možnosti použití úkolů, které by Vás
upozorňovaly na činnosti, které musíte provést. Ta myšlenka se mi ale zalíbila, takže jsem tuto funkčnost
požadoval od mého budoucího programu také. Publikování a přenášení dat je důležitou součástí práce
genealoga, čili import, export GEDCOM souboru a tvorba webových stránek je nutnou podmínkou dobrého
programu. Pěkně graficky zpracované stromy předků nebo potomků jsou potom třešničkou na dortu. Zvláště se
mi líbily a stále líbí vějířové stromy předků, které jsem viděl u některých specializovaných programů na tvorbu
stromů. Tento typ výstupu mimochodem umí už i Brother’s Keeper od verze 6.2.29, ale já a ostatní uživatelé
Legacy jsme o tuto možnost zatím ochuzeni. Připojování pramenů, zapisování poznámek, přidávání událostí
k osobám, různé tiskové výstupy a možnost vyhledávání pokládám za samozřejmost, kterou dnes disponuje již
drtivá většina programů. A samozřejmě cena. Pokud bych tohle všechno dostal zadarmo, byl bych nespokojenější
genealog na světě.
Vyzkoušel jsem tedy většinu známých programů a jednoznačně u mě zvítězil právě Legacy Family Tree.
Splnil všechny moje požadavky na ucelený systém a pro hrál i ten fakt, že data i jazykové verze jsou uloženy ve
formátu Access, se kterým lze rozumně pracovat – mohl jsem ho tedy začít okamžitě překládat. Pokud jsem se
dostal k technické specifikaci produktu, je na místě říci, že program je napsán ve Visual Basic 6.0. Již se ale
připravuje nová verze zkompilovaná v .NET studiu, která by měla podporovat nativně unicode a tudíž i češtinu
(více se dozvíte v odstavci o češtině).
Program získáte na domovské stránce výrobce – http://www.LegacyFamilyTree.com – z menu Legacy à
Download Legacy. Velikost instalátoru je něco kolem 25 MB. Dle autorů potřebuje program ke své práci Windows
95-XP, 55 MB prostoru na disku a 256 MB paměti RAM. Pro stažení je třeba vyplnit krátký registrační formulář
s e-mailem, na který Vám přijde heslo požadované během instalace. Slouží tedy pouze k úspěšnému dokončení
instalačního procesu, není to klíč pro plnou Deluxe verzi. I verze Standart ovšem umožňuje velmi dobře
s programem pracovat. Musíte si jen odpustit některé vychytávky, jako například strom potomků na čtvrté
záložce (k výpisu potomků se dostanete přes tiskové výstupy), použití Geo databáze s údaji o sídlech z celého
světa, vytvoření kalendáře s výročími na rok dopředu apod. Kompletní přehled omezení najdete na
http://www.legacyfamilytree.com/DeluxeEdition.asp.
Chvilky napětí jsem si zažil při získávání klíče pro plnou verzi programu. Poplatky bance za převod peněz
do USA se mi zdály příliš vysoké a tak jsem se domluvil s viceprezidentem společnosti a zaslal mu požadovanou
částku dolarů v obálce s dopisem. Potom jsem jen doufal, že dopis nikde nezmizí nebo ho nezadrží na hranicích.
A povedlo se. Chci ale upozornit, že pokud se rozhodnete nějaký zahraniční software koupit a nemáte žádné
zkušenosti, využijte služeb specializovaných firem, které Vám za mírný poplatek (kolem 200 Kč) koupi
zprostředkují.
Musím předeslat, že ačkoli se oficielně pracuje na překladu programu do více jazyků, čeština mezi nimi
není. Proto jsem založil projekt http://legacy.unas.cz , který se snaží Legacy počeštit. Míval jsem kdysi i dva
spolupracovníky, kteří jsou ale už několik měsíců pracovně vytíženi, takže na překladu pracuji sám. Proto, pokud
by mi chtěl někdo pomoci, neváhejte mě kontaktovat. Nabízel jsem spolupráci i autorské firmě, ale ta plánuje
podporu dalších jazyků až na konec roku 2007 (kdy přijde unicodová verze Legacy) a požaduje autorské týmy
v rozsahu 8-12 lidí. Současná verze Legacy tedy nepodporuje unicode a pro správné zobrazení českých znaků je
třeba provést drobnou úpravu registrů, pro vytvoření virtuálního písma. Pokud se rozhodnete stáhnout si moji
češtinu, čtěte pozorně instrukce uvedené na webu. S češtinou souvisí i další věci jako kontrola české syntaxe,

slovník pro automatické opravy syntaxe, slovník pro české výstupy z programu (pokud se ho rozhodnete používat
v angličtině, můžete ale česky tisknout), česká časová osa dějin, upravená Geo databáze dle číselníku sídel
české a slovenské pošty. Podrobnosti opět na webu.
Já pracuji v Legacy pouze s použitím českého překladu (hotovo je kolem 60%) a proto i odkazy z menu
budu uvádět v češtině. V případě použití anglické verze musíte příslušné volby odvodit.
První co je třeba po spuštění programu a založení čisté databáze udělat, je upravit nastavení programu.
Změnit formát datumů, vypnout zobrazování LDS informací, nastavení zobrazování příjmení velkými písmeny
apod. Menu Možnosti à Nastavení obsahuje dvanáct záložek, na kterých můžete upravit program k obrazu
svému. Pouhé vyjmenování záložek už dává tušit, co lze všechno měnit: Hlavní | Pořizování dat | Formát dat |
Výchozí nastavení | Datumy | Složky s daty | Prameny | Zobrazení | Barvy | Písma | Ext. prohlížeče | Jiné.
Popis všech nastavení by byl nad rámec tohoto článku a každý uživatel má jistě odlišné nároky. Nemusíte se ale
bát, není to nic složitého. V podstatě stačí změnit formát datumů a můžeme začít.
Teď už přejdeme k pořizování dat. Musím říct, že Legacy mě ohromilo hned při prvním spuštění.
Rozvržení pracovní plochy mi přijde velmi zdařilé a na jedné obrazovce vidíme základní informace o třech
generacích. Jedním kliknutím lze přejít na další informace o dané osobě. Podívejme se společně na obrazovku
pro zadávání údajů o rodině:

Jedná se o druhou ze sedmi hlavních záložek programu. To, která záložka bude po startu aplikace
aktivní, můžeme vybrat v Nastavení. Vidíme tedy muže a ženu se základními údaji, jejich rodiče, datum a místo
svatby, počet a jména dětí. Údaje o osobě (narození, křest, úmrtí, pohřeb, příčina úmrtí) jsou volitelné a
můžete je vyměnit za jiné – např. věk, datum poslední aktualizace, pohlaví, osobní číslo, atd. U dětí indikuje
znak „+“ za jménem osobu, která již nežije, znak „§“ osobu, která má partnera, tučně je označeno dítě v přímé
linii. Toto vše lze nastavit, popřípadě vypnout. Můžete určit, kolik sloupců s dětmi má být zobrazeno. Kliknutím
na volný prostor mezi mužem a ženou se přepnete na rodinu sourozence označené osoby (muže, ženy) a to
pravým tlačítkem od nejstaršího a levým od nejmladšího sourozence. Kliknutím pravým tlačítkem na lištu ikon
(v okně pro manžela a manželku, ale i na hlavním toolbaru) můžete určit ikony, které mají být viditelné. Lze

měnit barevný vzhled okna, kliknutím na fotografii osoby se Vám zobrazí v plné velikosti, atd. Na těchto
krátkých příkladech chci ukázat, jak je program dopracován do nejmenších detailů a lze si ho přizpůsobit
vlastním potřebám. Ve spodní části okna vidíme ještě tři záložky, které slouží k rychlému přechodu na
vytipované osoby, aktuální čas (pokud na něj klikneme, můžeme si zadat nějakou upomínku), RIN číslo pro muže,
manželství a ženu, aktuální datum.
Hlavní okno Legacy obsahuje 7 záložek:
1)

Informace – zde jsou zobrazeny základní statistiky (počet osob, počet manželství, počet pramenů), verze
programu spolu s možností aktualizace, ale především seznam osob, které mají v blízké (definovatelné)
době narozeniny nebo výročí svatby. Vidíme zde také seznam úkolů na příští dny a pokud jsme zrovna
připojeni k internetu, můžeme číst poslední novinky vydávané autorskou firmou Legacy (angličtina).

2)

Rodina – tato záložka slouží jako zadávací pro nové osoby a získáme na ní základní informace o rodině.
Popsali jsme si ji výše.

3)

Předkové – zobrazení vývodu předků podle osoby označené na záložce Rodina. Vidíme informace o osobách
a jejich fotografie, kliknutím na libovolnou osobu se tato přenese na záložku Rodina. Ve vývodu můžeme
přes pravé tlačítko zobrazovat a upravovat data dané osoby.

4)

Potomci – stromový rozpad potomků vybrané osoby (podobný stromu u Průzkumníka z Windows). Můžeme
tento seznam vytisknout nebo opět upravovat a zobrazovat informace o jednotlivých osobách.

5)

Osobní přehled – přehled událostí o vybrané osobě. Umožňuje do těchto událostí zakomponovat i časovou
osu dějin či libovolnou jinou. Potom vidíte nejen, kdy se kdo narodil, oženil, přivedl na svět dítě, ale i že
ve stejném roce např. vyletěl první člověk do vesmíru.

6)

Seznam osob – zobrazuje všechny osoby z databáze s jejich základními údaji. Umožňuje vybrat sloupce,
které mají být zobrazeny, Velmi dobrou funkcí je možnost rozdělit obrazovku na dvě i více, abyste v první
části mohli vidět začátek dlouhého řádku a v druhé jeho konec. Obě okna se synchronizovaně posunují.

7)

Bádání/Vedení výzkumu – kouzlo této záložky jsem zatím neodhalil. Nabízí zahraniční internetové zdroje a
archivy, kde můžete hledat informace o příjmeních, místech apod. Myslím, že pro českého uživatele není
příliš použitelné.

Přidat novou osobu můžeme buď z menu Přidat, nebo pomocí pravého tlačítka v okně pro muže, ženu,
otce, matku či děti. Zobrazí se základní formulář pro osobu:

Na této obrazovce můžeme zadat všechny důležité informace. Zastavíme se chvilku u zadávání místa událostí.
Systém je připraven na práci s formátem sídlo, okres, kraj, země (upraveno na české poměry). Doporučuji tuto
strukturu zachovat, protože potom s ní lze pracovat systémově – např. rušit nebo nastavovat mezery za čárkou,
ve výstupech vložit zemi na první místo atd. Pokud některou z hodnot neznáme nebo ji nechceme zadávat,
necháme příslušnou část prázdnou, čárky ale zachováme všechny – sídlo, okres, , země. Můžete rovněž použít
Geo databázi sídel. V ní pouze příslušné místo nalezneme a ostatní údaje se předvyplní automaticky. Vyvolání
Geo databáze se provede ikonou zeměkoule s dalekohledem vedle pole s místem pro událost. Ze zadaných sídel
se vytváří číselník, kde můžeme sloučit několik sídel do jednoho a změna se automaticky provede u všech vazeb.
Stejně tak při úpravě názvu sídla. Pokud znáte přesnou adresu, vyvoláme pomocí ikony „plus“ vedle názvu sídla
kartu adresy např. pro narození, kam můžeme zapsat všechny potřebné údaje – evidenční číslo domu, PSČ,
telefon, email, www, zeměpisnou délku a šířku. Stejnou ikonou přidáme i poznámky a obrázky k narození
(křestu, úmrtí, pohřbu). K sídlu lze zadat předložku, krátký název (pro použití v sestavách z důvodu úspory
místa), poznámky (např. pro evidenci historie sídla), obrázky.
Pomocí ikon v horní části okna můžeme k osobě zadat alternativní jména, adresu bydliště, poznámky (hlavní,
badatelské, lékařské), prameny (ke jménu, událostem, manželství, …), obrázky, zvuky, videa, úkoly.
Spodní část okna je připravena na zadání dalších událostí k osobě. Ovládá se tlačítky Přidat, Úpravy, Možnosti.
Můžete měnit pořadí událostí či přidat DNA záznamy.
Události
V následujícím textu bude popsána funkčnost událostí, které lze kromě osoby připojovat také k manželství.
Základ tvoří naplněný číselník událostí, kam ale není problém nějakou novou přidat. Ke každé (ať nové či
stávající) lze potom nadefinovat, jaká pole se mají pro identifikaci této události nabídnout. Volit lze ze tří –
popis, datum, místo. S využitím těchto proměnných lze rovněž předdefinovat celé věty, které slouží pro výstupní
sestavy. Zde musím podotknout, že v tomto směru jsem viděl lepší funkčnost u programu Personál Ancestry File
(PAF), ve kterém je možno předefinovat tyto věty k události pro muže, ženy a neznámé pohlaví. V Legacy tedy
musíme zatím používat věty se slovy typu „byl(a), zemřel(a)“. Autoři slíbili nápravu, takže už se spolu s dalšími
novinkami určitě všichni těšíme na verzi 7, která byla přesunuta z roku 2006 na rok letošní.

Z číselníku vybereme příslušnou událost (případně založíme novou), zadáme její popis, datum, místo, poznámky
(a v nich si třeba nechat překontrolovat syntaxi). Můžeme také definovat větu na záložce Nová věta, která se pro
tuto událost zobrazí v tiskových výstupech. Samozřejmostí je připojení konkrétní adresy, pramenů a obrázků
(zvuků, videí) k této události.

Prameny
Zadání a následný tisk pramenů lze rovněž ovlivnit v mnoha směrech. Prameny, resp. jejich citace lze přiřadit ke
všem událostem a informacím. Jedná se o především o jméno, narození, křest, úmrtí, pohřeb, poznámky (zvlášť
pro hlavní, badatelské a lékařské), příčina smrti, všechny události, které osobě přidáte atd.
Vložení nového pramene umožňuje jeho přesnou specifikaci. První záložka Info o pramenu obsahuje základní
informace – jméno pramene v seznamu, typ, autor, nadpis (zobrazuje se ve výstupech), informace o vydání,
datum záznamu. Pomocí dalších záložek můžeme doplnit text pramene, komentář, archiv, v němž byl pramen
získán, obrázky. Lze vyloučit pramen z tisku, označit ho značkou pro hromadné akce s více prameny či zatrhnout
Ověřeno, což signalizuje spolehlivost pramene. Pramen lze označit také vlastním číslem ID souboru, pod kterým
ho například vedete v papírové kartotéce. Toto číslo lze použít i u citací, obrázků a úkolů. Na záložce Text
pramene a Komentář lze určit, zda se má vyplněný text tisknout jen poprvé nebo pokaždé.
Prameny můžeme založit buď v číselníku pramenů z menu Zobrazit à Hlavní seznamy à Pramen nebo u osoby
při přidávání citace k určité události.
U citací založených pramenů zadáváme především číslo stránky nebo řady, datum záznamu, spolehlivost
(naprosto spolehlivý, téměř jistý, pravděpodobný, okrajový, neurčeno), text citace, komentář a obrázky. Opět
můžeme určit, zda se má citace, text, komentář tisknout v reportech. Stejně jako u pramene, i citací funguje
kontrola pravopisu u zapsaných textů.
Manželství
Při zadávání údajů o svatbě a manželství máme velké možnosti evidence, přes zadávání poznámek a přesné
adresy sňatku, připojování obrázků, identifikace bezdětného nebo nesezdaného páru, specifikace stavu
manželství (anulované, rozvedené, odloučené, …) k určitému datu, připomínání výročí svatby atd. Připojení
událostí s celým svým aparátem možností, nabízí doplnění dalších skutečností (ohlášky, svatební oznámení,
předmanželská smlouva, …) důležitých pro nejednoho genealoga.
Nedávno jsem četl zajímavé porovnání genealogických programů na serveru http://genealogy-softwarereview.toptenreviews.com, kde je Legacy uváděn jako nejlepší genealogický program. Co mě zaujalo, bylo to,
že jako jediný přibližně z deseti porovnávaných programů nemá obrazovku s individuálním zobrazením jedné
osoby. Stejně jako bývalé zřízení bere i Legacy za základní stavební jednotku rodinu J. Nikdy jsem nepocítil, že
by to byl nedostatek, a orientace na rodinu mi přijde jako podařená. Pokud přesto chcete informace o osobách
vidět samostatně, lze toho dosáhnout např. v seznamu osob, kde je v levé polovině okně přehled všech jmen
z databáze a v pravé části se zobrazují na několika záložkách informace o aktuálně označené osobě.
Vyhledávání
Pro hledání osob můžeme použít jak základní kritéria (jméno, příjmení, narození, křest, úmrtí), tak i kombinovat
až 3 podmínky, do kterých lze zahrnout všechna v programu vyplňovaná pole. Možnosti jsou tedy velké. Rozšiřuje
je ještě novinka posledních verzí – další speciální vyhledávací sestavy. Jedná se o hledání osob bez dětí, bez
rodičů, nesezdaných osob, osoby s více partnery nebo naopak s neznámým partnerem, nepřipojené osoby, atd.
Tiskové výstupy
Na formuláři tiskových výstupů (v programu nazývaných reporty) máme na výběr ze sedmi záložek, které
představují jednotlivé hlavní tisky a jednu záložku s dalšími pomocnými reporty. Základní sestavy se jmenují
Rodina, Potomek, Rodokmen, Osoba, Časová osa, Předek a Řada generací a vystihují svůj účel. U každé lze
desítkami nastavení ovlivnit její obsah i vzhled, rozhodnout se, zda chcete tisknout také seznamy jmen nebo
míst použitých v reportu, případně si zvolit jazyk. Tato funkčnost umožňuje např. používat program v angličtině,
ale výstupy tisknout v češtině. Tisky můžete použít pro osobu, výběr osob, rodin, linii předků či potomků nebo
celou databázi. Na záložce ostatní najdeme podpůrné tisky pro velké množství informací, které by nás mohly
zajímat. Podívejte se na obrázek. Jsou zde také tisky prázdných formulářů pro badatelský záznam či dotazník
pro členy rodiny.

Webové stránky
Se svojí širokou škálou nastavení představuje tvorba webových stránek silný nástroj pro publikování vašich dat.
Můžete vybírat styl stránek (předek, potomek, rodokmen, rodina, osoba), kdo z předků má být do stránek
zahrnut, co se o něm bude zveřejňovat, lze ovlivnit formátování stránky, vytvoření seznamů, definovat věty,
které budou použity, atd. Aby se správně zobrazovali české znaky, je třeba přepsat charset stránek na Windows
1250. To Vám udělá téměř každý textový editor během vteřiny.
Úkoly
Funkčnost úkolů jsem zatím příliš nepoužil, spíše jsem se s ní seznámil, když jsem program překládal. Možnost
připojovat úkoly k osobě nebo je nechávat jako obecné tedy existuje, opět s bohatou možností vyhledávání. Je
sledováno zahájení a ukončení úkolu, je možno nastavit upomínku na úkol, nastavit prioritu, připojit citaci
pramene, atd. Pokud bych úkoly využíval, asi by mi tu chyběla indikace, kolik procent úkolu je hotovo a
požadovaný termín realizace (stejně jako to má Outlook).
Další vychytávky:
V tomto odstavci se budu snažit stručně představit
·

Passage Express - od verze tuším 6.0.0.101 přibyla možnost spolupráce s programem Passage Express,
aktuálně ve verzi 2.3.15 Instalace má velikost kolem 60MB, je volně ke stažení, spolupracovat bude ale
jen s plnou verzí Legacy. Odkaz na stažení najdete na mých stránkách v sekci Doplňky nebo Vám ho
Legacy přímo nabídne. Ikona pro spuštění tohoto programu je přímo v hlavní ikonové liště Legacy.
Aplikace umožňuje vytvořit multimediální CD nebo DVD a vytáhnout si potřebné informace přímo
z Legacy. Vytvoří seznam všech osob z Legacy s jejich základními údaji a připojí všechny multimediální
soubory (obrázky, zvuk, video). Vše zaštítí příjemným menu (které v této volné verzi nelze editovat) a
již můžete pálit své první CD.

·

GeoDB – můžete si vytvořit a naplnit geografickou databázi sídel z celého světa. Při vyplňování místa,
narození, křestu, úmrtí, pohřbu, místa u událostí,… můžete následně vybírat z této databáze. U každého
místa je i jeho zeměpisná šířka a délka. Je dlužno dodat, že i pro Českou republiku obsahuje databáze
několik tisíc sídel, ale neurčuje jejich okres ani kraj a rovněž vykazuje značné nepřesnosti. Proto jsem
z oficielních číselníků pošt ČR a SR sestavil vlastní GeoDB, která je ke stažení na mých stránkách
(neobsahuje zeměpisné souřadnice, ještě jsem nenašel jejich kvalitní zdroj).

·

Globální kontrola pravopisu – umožňuje zkontrolovat pravopis v různých polích, nejčastěji
v poznámkách, ale lze kontrolovat i texty v pramenech, citacích, adresách, v úkolech, tedy prakticky
všechno, co Vás napadne. Pro správnou funkčnost kontroly pro češtinu je třeba stáhnout z mých stránek
příslušný slovník.

·

Potenciální problémy – program má propracovaný systém 22 kontrol, které lze konfigurovat. Můžeme
tedy říci, že budeme upozorněni, pokud se dítě narodí matce pod např.13 let, nebo naopak starší 50 let,
pokud bude datum pohřbu více než x dní po datu úmrtí, datum narození je po datu úmrtí atd. Celkem

·

Výpočet vzdáleností a azimutu – ze zeměpisné délky a šířky dvou míst vypočítá systém jejich vzdálenost
a směr, jakým jsou od sebe umístěny.

·

Výpočet příbuzenských vztahů – zadáte dvě jména a systém Vám určí, jak jsou osoby příbuzné,
pojmenuje tento příbuzenský vztah (např. pravnuk) a vypíše klíčové osoby vazby.

·

Vytvoření kalendáře – můžete si vytisknout obrázkový kalendář se všemi narozeninami a výročími
z databáze. A jako vždy, obsah i vzhled máte plně pod kontrolou. Více v tipech k programu.

·

Import/Export – GEDCOM, PAF 2-5, Ancestral Quest, Clooz

·

Změna uspořádání panelu ikon – pokud kdekoli na ikonách kliknete pravým tlačítkem, můžete si přidat,
ubrat, případně přeuspořádat ikony.

·

Obrázkové album – můžete si vytisknout nebo prohlížet připojené fotografie. Lze specifikovat, zda to
mají být fotky připojené k osobám, událostem osob, obrázky k manželství, místům, adresám, pramenům,
citacím či libovolná kombinace. Lze určit okruh osob nebo manželství.

·

Obrázkové centrum – umožňuje připojení více obrázků k více osobám z jednoho místa. Například, pokud
máte fotografii skupiny lidí, kterou chcete připojit ke všem vyfoceným osobám.

·

Kalendář – zobrazuje měsíční i roční kalendář a umožňuje vypočítat rozdíl mezi dvěma datumy.

Vybrané tipy k programu:
·

Jak převádět tiskové výstupy do formátu PDF ?
Dotaz:
1. Mám neregistrovanou verzi Legacy a přesto bych chtěl ukládat výstupy ve formátu PDF (funguje pouze
v deluxe verzi). Je to možné?
2. Mám registrovanou verzi Legacy, ale dokumenty uložené do PDF nají zkomolené české znaky
(š,ř,č,...). Lze toto nějak opravit?
Odpověď:
Ano, na oba problémy existuje jedno řešení. Je třeba využít některý z produktů, který se po naistalování
zobrazuje jako další tiskárna a když na tuto tiskárnu pošlete příslušný dokument (z jakéhokoli programu,
ne jen Legacy), uloží se do souboru PDF. Takovými produkty jsou např. placený pdfFactory nebo zdarma
dostupný PDFCreator.

·

Jak vytvořit seznam posledních zaznamenaných předků
Dotaz:
Chtěl bych zjistit všechny poslední předky, které mám v databázi. Lze je v Legacy jednoduše najít ?
Odpověď:
Ano, postupujte podle následujících instrukcí:
1. Po otevření Legacy klikněte na tlačítko 'Hledat'
2. Přepněte na záložku 'Další hledání'
3. Klikněte na volbu 'Předkové v přímé linii bez rodičů'
4. Klikněte na tlačítko 'Vytvořit seznam'
Potom bude vytvořen příslušný seznam. Pro jeho tisk použijte tlačítko 'Tisk...' ve spodní části seznamu.
Můžete se podívat i na video Legacy's Tagging and Searching Made Easy (anglicky), kde je tento postup
předveden. Zde je na něj odkaz: http://www.legacyfamilytree.com/Videos.asp

·

Jak vytvořit kalendář narozenin a výročí pro rok 2008 s použitím Legacy
S blížícím se Novým rokem se můžete rozhodnout, že už nikdy nezapomenete na důležité narozeniny a
výročí. Pomohou Vám v tom dva nástroje programu Legacy Family Tree:
Připomínkovač narozenin a výročí
Generátor kalendáře v Legacy
S Legacy můžete vytvořit kalendář narozenin, kalendář výročí nebo kombinaci obojího. Do kalendáře
můžete zahrnout obrázky, ať už na obal nebo na stránky kalendáře. Budete mít kompletní kontrolu nad
barvou, rozvržením, stínováním, fonty, velikostí stránky, atd. Kalendář může být vytištěn prázdný nebo s
datumy výročí narození či sňatku pro osoby z Vaší databáze. Protože tyto datumy Legacy obsahuje, může
je automaticky vygenerovat do kalendáře. Můžete určit, kdo bude v kalendáři zahrnut a dokonce
přeskakovat výročí rozvedených párů.
Začínáme
Nejdříve se ujistěte, že máte instalovanou verzi Legacy Family Tree Deluxe Edition.
Dále postupujte následovně:
1. Klikněte na ikonu Reporty v hlavní ikonové liště
2. Přejděte na záložku Knihy/Ostatní a klikněte na tlačítko Vytvořit kalendář
3. Nastavte si možnosti vzhledu kalendáře na šesti záložkách
4. Vytiskněte a už nikdy nezapomenete na žádné výročí ve Vaší rodině

·

Vysvětlení základních genealogických zkratek použitých v Legacy
Dotaz:
Můžete objasnit význam zkratek RIN, MRIN, AFN a dalších, které se v programu vyskytují?
Odpověď:
V tomto odstavci budou popsány zkratky, se kterými se můžete setkat i v jiných genealogických
programech a jsou celosvětově známy a používány. Z tohoto důvodu je také nepřekládám do češtiny.
RIN - Record Identification Number (identifikační číslo záznamu). Představuje číselný údaj, který je
jedinečný pro každou osobu a tedy její přesnou identifikaci. Většinou je generováno automaticky
programem a volitelně zobrazeno na všech tiskových sestavách.
MRIN - Marriage Record Identification Number (identifikační číslo záznamu manželství). Představuje
číselný údaj, který je jedinečný pro každou rodinu, tedy spojení muže a ženy. Není rozhodující, zda byl
pár oddán.
AFN - Ancestral File Number - identifikační číslo přiřazené osobě LDS chrámem (chrám víry "Církev
Ježíše Krista Svatých posledních dnů" [mormoni]). Každá osoba má přidělené unikátní číslo, maximálně o
20 znacích. Toto pole můžete použít pro Vaši identifikaci osob, v kombinaci s druhým uživatelským
polem 'Vlastní ID'. Zde můžete zapisovat např. rodná čísla a Vaši značku pro osobu.
User ID - uživatelské číslo. V překladu označeno jako 'Vlastní ID'. Pole pro vlastní označení osoby. Můžete
použít kombinaci písmen, číslice i dalších znaků.
IGI - International Genealogical Index (mezinárodní genealogický index). Jedná se o rozsáhlou databázi
vytvořenou z různých zdrojů zástupci víry "Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů" (mormoni).
V této databázi je možné hledat i na internetu na adrese http://www.FamilySearch.com a k 1.1.2003
stránky obsahovali 957 miliónů jmen. Databáze vznikla v roce 1969 a nyní do ní může přispět kdokoli.
Církev spravuje i největší genealogickou knihovnu na světě - Knihovnu rodinné historie v Salt Lake City v
Utahu. Více informací v češtině např. na http://www.mormon.cz.

Následující tabulka ukazuje omezení v počtu znaků v vybraných polích:
Jméno pole

Délka

Jméno pole

Délka

Křestní jméno

120

Typ pramene

30

Příjmení

120

Pojmenování pramene

248

Titul před

50

Autor pramene

248

Titul za

50

Publikace pramene

248

Datumy

45

Text pramene

1 000 000
1 000 000

Jméno sídla

255

Poznámky k prameni

Jméno sídla pro třídění

255

Detail pramene

255

20

Jméno události

30

Reference #

Osobní číslo předka #

20

Popis události

65535

Hlavní poznámky

1 000 000

Název obrázku

Badatelské poznámky

1 000 000

Popis obrázku

Lékařské poznámky

1 000 000

Adresa (5 řádků po)

50

Poznámky k manželství

1 000 000

Telefon (2 řádky po)

50
50

Příčina smrti

255

E-mail

Jméno pramene

255

Internetová adresa (URL)

30
1 000 000

255

