
Dzimtas koka veidošana

datorprogrammā

Vēstures nezinātājs ir kā ozollapa, kura

nezina par ozola eksistenci.
Michael Crichton



Ciltskou datorprogrammas

Mūsu dienās izveidots simtiem dažādu rīku un metožu dzimtas

koka pētīšanai un pierakstam.

Piemēram:

Getcom; My Heritage; Geni; Familysearch; 

Ancestral Quest; Ancestry; Brother's Keeper; 

Family Tree Maker; Genea; Genealogy; GenoPro; 

Great Family; Legacy; Personal Ancestry
un daudzi citi. 



Neatkarīgas programmas

Kā programma tā arī dati atrodas savā datorā. 

Datu (un arī ciltskoka) īpašnieks pats kārto datus, pārbauda

to patiesumu. Programma ļauj ērti veidot, strukturēt, grafiski 

attēlot ciltskoku. Izvēle programmu tirgū ir ļoti plaša, es sīkāk 

apskatīšu “MyHeritage FamilyTree builder”, kuru var lietot 

par brīvu.



MyHeritage FamilyTree builder

Programma pieejama vairāk kā 40 valodās- arī latviski.

Tai ērti datu ievadīšanas veidņi, pārdomāts, saprotams interfeiss



MyHeritage FamilyTree builder

Pati galvenā programmas sastāvdaļa ir pilnīga dzimtas koka datubāze,

kura ir savietojama ne tikai MyHeritage tiešsaistes bāzi, bet, ja

nepieciešams, arī ar citām ģenealoģijas vietnēm.



MyHeritage FamilyTree builder

Ir patiesi ērta meklēšanas funkcija



MyHeritage FamilyTree builder

Fotogrāfiju datubāze ar labošanas, piesaistes un meklēšanas rīkiem



MyHeritage FamilyTree builder

Daudz dažādiem izdruku veidņiem.



MyHeritage FamilyTree builder

Ar visdažādākajiem dzimtas koka izdrukas veidņiem



Tīmekļa versijā balstīta MyHeritage

Tīmekļa datu bāzē balstītā versija ir daudz bagātāka ar meklēšanas rīkiem.

Šis programmas variants ir ar ierobežotiem rīkiem un iespējām(piem.- dzimtas

koka izmērs- 250 radinieki), ja to izmato bezmaksas versijā.

Programma nodrošina pilnu datu aizsardzību. Ja ir vēlme var pilnībā aizliegt 

meklēšanas piekļuvi saviem datiem. Arī DNS paraugu pasūtīšana un 

salīdzināšana ir iespējama bezmaksas programmā.

Tomēr darbs tiek apgrūtināts ar dažādām reklāmām un piedāvājumiem iegādāties

pilnu versiju.

Gada maksa ir aptuveni 250 USD, kas manuprāt nav lēti.

Pilnā versijā iespēja labot, animēt un automātiski izkrāsot vēsturiskās

fotogrāfijas, kas ir vairāk tādas klientus pievilinošas funkcijas. Svarīgākais trūkums

bezmaksas versijai ir ciltskoka lieluma ierobežojums.



Tīmekļa versijā balstīta MyHeritage



Tīmekļa versijā balstīta MyHeritage

Tīmekļa versijā balstīta MyHeritage ir lielākā pasaulē ciltskoku datubāze

bagātākā ar jaunām tehnoloģijām DNA pētniecībā, fotogrāfiju apstrādē.

Tomēr jāatzīst, ka Baltijas iedzīvotāji maz var izmantot meklēšanā ASV

datubāzes un arī 250 USD samaksa par 1 gada lietošanu ir dārgi.

Daudz vairāk var iegūt lietojot tīmekļa versijā balstītus dzimtu kokus

ar kopīgu datubāzi. Šeit ir iespēja izmantot kopīgi veidota koka priekšrocības.

1.Kopā ir daudz vieglāk atrast kļūdas datos. Reizēm saslēdzas veseli koku 

zari, kurus kāds attāls radinieks jau ir izveidojis.

Populārākie no šādiem servisiem ir www. geni.com un 

www.familysearch.net

http://www.familysearch.net/


Iepriekšminētie servisi abi ir populāri Baltijas valstīs. GENI vairāk kā

dzimtas koku veidošanas vietne, FamilySearch vairāk kā datu bāze.

Tādēļ tieši GENI ir svarīgāk izmantot kā kopīgu datu dzimtas koku. Tajā

ir ļoti daudz latviešu ģimeņu dzimtas koku zaru. 

Lai precīzi aizpildītu visus datus nepieciešams ieguldīt lielu

darbu. Daudz vieglāk un precīzāk to ir darīt vairākiem dzimtas pētniekiem

vienlaikus. Kolektīvs darbs izslēdz daudz kļūdu, jo ikviens mēdz kļūdīties,

tādēļ – jo lielāks kolektīvs jo precīzāka datu pārbaude.

Family Search latvijā balstītu datu arhīvs ir otra bagātākā datu krātuve

latviešiem aiz Latvijas Valsts arhīva. 

Tīmekļa versija ar kopīgiem datiem



GENI  www.geni.com



GENI  www.geni.com

Standarta GENI lietotāja konts ir par brīvu. Standarta GENI lietotājs var:

Pievienot neierobežotu radinieku skaitu kokā;

Apvienot dublikātus;

Skatīt radniecības ceļus;

Augšuplādēt līdz 1 GB attēlus un dokumentus;

(t.i. ap 1,000 attēlu)

Ja vēlas vairāk iespēju- Pro lietotāja konts izmaksā 120 USD 

gadā.



GENI  www.geni.com

Pro lietotājam ir tiesības:

Piekļūt ne tikai atsevišķu ģimenes locekļu dublikātu apvienošanai,

pat veselu koku apvienošanai;

Neierobežots skaits pievienojamu attēlu un dokumentu

Meklēšana visā lielajā Pasaules kokā (vairāk kā 100 miljons profilu)

Un GEDCOM eksports.(vispārpieņemts ģenealoģijas bāzes formāts)



GENI  www.geni.com



GENI  www.geni.com

Ģimenes koka pētīšana ir neapstrīdami interesantākais posms visā ģimenes vēstures pētīšanas 

procesā. Ikvienā ģimenē no paaudzes paaudzē tiek nodotas leģendas un aizraujoši notikumi. 

Dokumentāli veidots ģimenes koks ir kā skelets organismā, kurš strukturē un vai nu apstiprina

vai noliedz šos stāstus kā arī no veciem periodikas ierakstiem atklāj jaunus. Šis organisms dzīvo,

aug un papildinās ar jauniem notikumiem un stāstiem. Varbūt tieši tādēļ visas šīs jaunās tehnoloģijas

datu apstrādē un DNS pētniecībā gūst ļoti lielu popularitāti amatieru ģenealoģijā. 


