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1. Wstęp
Nie trzeba nikomu mówić czym dla pracy genealoga są dokumenty metrykalne. Kiedyś praca
genealoga była możliwa tylko z dokumentami papierowymi, czy to zdjęciami czy ręcznymi odpisami z
oryginałów. Jakiekolwiek poszukiwania wiązały się z dużymi nakładami czasowymi i finansowymi
(szczególnie gdy przodkowie często się przemieszczali). Obecnie, w dobie wszechobecnego Internetu
istnieje możliwość dostępu do interesujących aktów z komputera na biurku. Nie ruszając się z fotela
można zagłębić się w meandrach historii i próbować odkryć to co próbuje nam ona przekazać.
Aby to było możliwe konieczne jest udostępnienie tych akt na stronie internetowej. Z uwagi na
ogrom materiału (na chwilę pisania tekstu udostępnionych na różnych stronach jest kilka milionów
zdjęć) istotne jest dobre uporządkowanie materiału, aby nie stanowił on po prostu zbioru plików nie
dających się przeszukać czy pobrać.
Od początku projektu były wypracowywane pewne metody i sposoby działania, które pozwalają na
doprowadzenie projektu do takiego stanu, który pozwoli na jego nieograniczony rozwój. Jest jeszcze
wiele do zrobienia w tej dziedzinie, ale pewne rzeczy już ustalone wydają się na tyle dobre, że warto
je stosować.
Aby można było udostępniać te dane – konieczna była praca wielu osób. Także należało zmienić
prawo, umożliwić amatorom dostęp do materiału, umożliwić publikacje. Niektóre archiwa z
entuzjazmem podeszły do idei publikacji danych, które są naszym wspólnym dziedzictwem. Niektóre
wciąż się wzbraniają. Ideą projektu jest robienie tego co jest możliwe w danym momencie i
drobnymi krokami udostępniać to co pozwoli ludziom na lepsze zrozumienie swoich korzeni i wiedzy
na temat swoich przodków.
Od momentu zrobienia zdjęć do publikacji na serwerze metryki.genealodzy.pl należy wykonać kilka
etapów. Są one wręcz niezbędne do tego, aby opublikowane zdjęcia lub skany metryk były użyteczne
i mogły być łatwo wyszukiwane i przetwarzane. Część z tych etapów może być wspomagana za
pomocą narzędzi i skryptów, które znacząco ułatwiają pracę. Zostaną one pokrótce opisane w
dokumencie.
Jednym z istotnych etapów jest zmiana nazw plików ze zdjęciami, dzięki czemu będzie możliwe
zorientowanie się potem co one zawierają.
Na bieżąco wykonywane są fotografie aktów metrykalnych z tymi archiwami, które zadeklarowały
chęć przystąpienia do projektu. Setki tysięcy zdjęć czekają w kolejce na publikację, jednak aby to było
możliwe konieczne jest wykonanie dodatkowej pracy. Być może jest ona dość żmudna i
czasochłonna, jednak bez niej sensowna i uporządkowana publikacja nie miałaby większego sensu.
Poniższy rysunek przedstawia czynności realizowane przez różnych uczestników projektu.

2. Jak przystąpić do projektu?
Aby wspomóc projekt należy skontaktować się z koordynatorem odpowiedzialnym za
rozdysponowywanie materiału do poszczególnych osób.
Najlepszą metodą jest przesłanie maila z chęciami do koordynatora projektu – metryki@gmail.com
lub metryki@genealodzy.pl
W mailu tym należy opisać jaką partię materiału chce się przetworzyć. Informacje na temat
dostępnego materiału, można znaleźć na stronie: http://metryki.genealodzy.pl/plany.php lub na
odpowiednich wątkach forum na stronie www.genealodzy.pl . Część materiału nieobrobionego
można także znaleźć na stronie poczekalnia.genealodzy.pl.

3. Etapy przenumerowywania
3.1.

Przygotowanie partii materiału

Koordynator przygotowuje zadeklarowany przez chętnego materiał do przenumerowania i kopiuje
go na serwer. Informuje następnie numerującego o miejscu przechowywania i sposobie pobrania
plików. Także informuje (o ile numerujący tego nie wie) gdzie i w jaki sposób należy zwrócić gotowe
partie zdjęć.
Przesyłany jest do numerującego odpowiednio adres serwera wraz z hasłem umożliwiającym dostęp
do zasobów.
PUNKT DO EWENTUALNEGO ROZWINIĘCIA

3.2.

Pobranie zdjęć z serwera.

Przy pobieraniu zasobu zdjęciowego (często jest on obszerny – kilka tysięcy plików zajmujących kilka
GB danych) można skorzystać z różnych narzędzi do obsługi FTP. Przykładowy sposób konfiguracji i
wykorzystania z kilku programów można znaleźć na stronie: http://hostit.pl/pomoc/ftp.html
Jeśli jest konieczne rozszerzenie informacji o tym jak należy pobierać dane, niniejsza instrukcja
zostanie rozszerzona o ten aspekt pracy.
Po zakończeniu tego etapu powinniśmy mieć na komputerze lokalnym pobrany materiał identyczny z
tym przygotowanym przez koordynatora celem dalszej obróbki.
PUNKT DO EWENTUALNEGO ROZWINIĘCIA

3.3.

Materiał do obróbki

Są to zdjęcia w formacie .JPG, o wielkości ok. 1MB. Pliki te powinny być wstępnie podzielone na
roczniki – lub też grupy zasobów. Poszczególne podkatalogi zawierają grupy plików z danego
rocznika.
Część osób fotografujących czasem dodaje do nazwy podkatalogu (rocznika) również sygnaturę
archiwalną, dzięki czemu można zorientować się w jakiej kolejności są uporządkowane zdjęcia w
archiwum.

Z punktu widzenia publikacji wystarczą nam same numery lat. W pewnych przypadkach mogą być to
katalogi zawierające 2 lata. Warto w nazwie zasobu umieścić zakres dat jakie obejmują podkatalogi.
Więc docelowo struktura katalogów po tej drobnej modyfikacji będzie wyglądać jak poniżej:

Po wejściu w podkatalog z danego rocznika będziemy widzieli ekran zbliżony do poniższego (tutaj na
przykładzie eksploratora Windows 7). Na tym etapie nazwy plików mogą być różne. Jest to zazwyczaj
nazwa nadawana przez aparat cyfrowy w kolejności rosnącej. Mogą zawierać litery, podkreślenia,
cyfry i najczęściej w ogóle nie mówią o zawartości...

Jeśli jest taka możliwość i system udostępnia podgląd obrazów w tym trybie od razu warto to zrobić
– dzięki czemu będziemy mieli ułatwioną pracę widząc miniatury plików (prawy przycisk na oknie ->
Widok / Duże ikony)

Po tej operacji będziemy mieli ładne miniatury zdjęć już w oknie eksploratora. Czyż to nie urocze?

3.4.

Uporządkowanie katalogów lokalnych

Każdy zbiór z danego rocznika najczęściej powinien zostać podzielony na dodatkowe podkatalogi
zawierające metryki Urodzeń, Ślubów i Zgonów. Jeśli dysponujemy zasobem alegat, to powinny one
znaleźć się w osobnym podkatalogu.
Nazwy podkatalogów powinny być jednoliterowe. Przyjęte w projekcie nazewnictwo to:
„B” – urodzenia
„M” – małżeństwa
„D” – zgony
„A” - alegaty
Co prawda autor tego opracowania stosuje trochę inną konwencję U-M-Z-A, ale nie jest to problem
dla skryptów publikacyjnych – ważne aby raz ustalonej konwencji trzymać się w każdym miejscu.
A więc każdy katalog rocznika powinien zawierać takie podkatalogi. Więc utwórzmy je:

Teraz musimy poprzenosić poszczególne pliki do tychże podkatalogów. Dzięki temu, że są widoczne
miniatury oraz najczęściej pomiędzy poszczególnymi rodzajami metryk w księgach występuje pusta
strona – łatwo można się zorientować co to za grupa plików. Jeden rzut okiem wystarczy aby
wiedzieć jakie pliki to urodzenia, jakie śluby a jakie zgony....
Strony okładki

Metryki urodzeń

Metryki ślubów

Metryki zgonów

Spisy treści

To oczywiście jest mało skomplikowany przypadek. Czasem akty są wymieszane i prowadzone
naprzemiennie w jednej księdze. Wówczas niestety trzeba przejrzeć pliki i odpowiednio je
uporządkować.

Pliki małżeństw muszą trafić do katalogu „M”, pliki zgonów do „D”, pliki urodzeń do „B”. Alegaty
czasem są robione w osobnych katalogach na poziomie rocznika – wtedy trzeba je skopiować do
katalogu A w tymże roczniku.
Najczęściej księgi w kościele rzymskokatolickim prowadzone były w kolejności BMD, choć zdarzają
się odstępstwa od tej zasady. W danym roczniku zasadniczo powinien być spis albo po partii danego
typu metryk (np. po małżeństwach spis tych małżeństw) albo zbiorczo na końcu. Nie ma standardu.
Najciekawsze są przypadki, gdzie spisy dodatkowo są podzielone nie według typów metryk ale
według liter na jakie zaczynają się nazwiska. Widziano także spisy według imion czy miejsc....
Zasadą istotną przy kopiowaniu jest to, aby grupa Małżeństw, Zgonów czy Ślubów (też alegat), była
całością samodzielną. Czyli po publikacji można było odnaleźć WSZYSTKIE dostępne akty + pliki
spisów z poziomu danego typu metryk. Konsekwencją tego jest fakt, że pliki zawierające np. na
jednej stronie równocześnie akty małżeństwa i urodzenia powinny trafić ZARÓWNO do katalogów M
jak i B. Więc taki plik należy zduplikować i umieścić w obydwu miejscach. Dotyczy to również np.
plików które zawierają spis + metryki. Należy taki plik skopiować i umieścić podwójnie – raz jako spis
z odpowiednią nazwą a raz jako numer aktu po przenumerowaniu.
Przykłady:

Plik zawierający zarówno akty urodzeń jak i małżeństwa – należy go umieścić w katalogu aktów
urodzeń oraz w aktach małżeństw.

Plik zawierający akt metrykalny oraz spis treści. Powinien on zostać umieszczony w katalogu danego
typu aktu jako akt urodzenia oraz DODATKOWO jako plik ze spisem treści.
W razie wątpliwości należy przesłać informację do koordynatora.
Jeśli chodzi o pliki z okładkami, pustymi stronami i informacjami dodatkowymi, to choć nie niosą
najczęściej jakiejś istotnej informacji warto je zachować i przenieść gdzieś gdzie będzie można je
odnaleźć w przyszłości. Np. okładki początkowe do katalogu z urodzeniami a końcowe ze zgonami...
Na etapie zmiany nazw będzie można je odpowiednio oznaczyć.

W przypadku plików powielonych (bo np. fotograf robił kilka razy tą samą stronę), należy wybrać tą,
która jest najlepszej jakości a resztę plików po prostu usunąć.

3.5.

Przenumerowywanie plików ze zdjęciami

Pliki powinny nosić odpowiednią nazwę pozwalającą na umożliwienie szybkiego zorientowania się na
temat ich zawartości. Przyjęto następujące konwencje nazewnicze:


Dla plików zawierających jedną metrykę lub na których rozpoczyna się jedna metryka:
XXX.jpg - gdzie XXX oznacza kolejny numer metryki dopełniony zerami od lewej strony.
Przykład: 031.jpg -> dla pliku zawierającego tylko jedną metrykę o numerze 31:

31 – tylko jedna metryka w pliku

Także pliki, które mogą zawierać 2 metryki (poprzednia się kończy na danym pliku) ale rozpoczyna się
tylko jedna:

15 – c.d z poprzedniej strony

16 – początek metryki

Powyższy plik będzie nosił nazwę 016.jpg


Dla plików zawierających kilka metryk kolejno numerowanych:

XXX-YYY.jpg, - gdzie XXX oznacza początkowy numer metryki dopełniony zerami od lewej
strony a YYY końcowy zakres numeru metryk znajdujących się w danym pliku

Kontynuacja poprzedniego aktu z poprzedniej strony...

43 – pierwsza metryka określająca zakres

46 – ostatnia metryka określająca zakres

Powyższy plik będzie się nazywał 043-046.jpg, pomimo, że zawiera także końcówkę aktu 42 – ale on
już powinien być uwzględniony w nazwie z poprzedniego pliku.
Czasem zdarza się, że oryginalne dokumenty mają „zepsutą” numerację – typu powielone numery
czy też brak danego numeru. Zawsze bierzemy zakres minimalny i maksymalny. Jednak w przypadku
gdy rozrzut ten jest zbyt duży – należałoby raczej zduplikować dany plik i zapisać go pod dwoma
różnymi nazwami zakresowymi. Np. plik zawierający z lewej strony metrykę o numerze 15 i 16 a na
prawej stronie 34-35 (zdarza się jak są brakujące, wyrwane kartki), wówczas należałoby taki plik
nazwać jako 015-016.jpg a następnie zapisać go także pod nazwą 034-035.jpg.
Powyższa konwencja nazewnicza jest najczęściej występująca. Szczególnie dobrze wspiera ją
program „numerator”, którego obsługa jest opisana w dalszej części dokumentu.




Dla uzupełniających plików, które zawierają dodatkowe informacje związane danym
aktem, lub akt ten jest już w poprzedniej treści – uzupełnienie o skrót literowy w nazwie
„a”, „b”, „c”.
Przykład:
014a.jpg – dla zdjęcia, który odnosi się do zdjęcia z metryką 14, która JUŻ została zawarta w
poszczególnych przedziałach w innym pliku: np. 012-016.jpg, jednak zdjęcie to jest
uzupełnieniem do niego,
001a-003a.jpg – zdjęcie zawierające akta zapowiedzi do ślubów zapisanych w innych plikach
jako 001-003.jpg
Zdjęcia okładek i różnego typu nieniosących informacji metrykalne dokumentów:

Jeśli są to np. okładki PRZED metrykami, nazywamy je jako „000” i kolejno „000a.jpg”, „000b.jpg”,
dzięki czemu przy sortowaniu po nazwach grupy metryk, będą one umieszczone przed nimi.

Powyższa okładka będzie opisana jako „000.jpg” (choć autor przychyla się bardziej do 000a.jpg – aby
wyłączyć nazwę pliku z automatów przy przetwarzaniu publikacyjnym)


Okładki i pliki nie niosące informacji metrykalnych zawarte PO aktach metrykalnych:

Stosowane są obecnie 2 konwencje nazewnicze „pppX.jpg”, gdzie X oznacza numer kolejny, lub też
„zzzX.jpg”. Lepsze jest rozwiązanie drugie, z uwagi na sortowanie uwzględniające spisy treści.
Np. zzz1.jpg będzie oznaczało pierwszą stronę nie zawierającą metryk, ale być może coś na niej być
innego ciekawego (np. podsumowanie księgi czy okładka). Przykłady poniżej:

Okładka z podsumowaniem księgi.



Spisy treści towarzyszące aktom

Konwencja nazewnicza – wszystkie spisy rozpoczynają się od „Sk” (duże S, małe k – od „Spis
końcowy”), określenia typu spisu (np. M, U, Z), myślnika oraz numeru kolejnego strony spisu.
Możliwe jest także opuszczenie numeru jeśli w grupie plików istnieje tylko jedno zdjęcie ze spisem
Przykład:
SkU-1.jpg będzie się odnosiło do pierwszej strony sumariusza urodzeń
SkZ.jpg jest to sumariusza zgonów na jednym pliku
W przypadku gdy mamy więcej jak 10 stron spisów numery dopełniamy do zera z lewej strony np.
SkM-05.jpg – to piąta strona sumariusza małżeństw

Przykładowa pierwsza strona sumariusza urodzeń

Kolejna strona sumariusza urodzeń
Oczywiście jak wspomniano wcześniej, niektóre sumariusze mogą być zarówno w podkatalogu
urodzeń jak i zgonów (czasem pod innymi nazwami)

Przykład pliku do zduplikowania – SkU-1.jpg w katalogu B, oraz SkM.jpg w katalogu M.

Proces numerowania można robić ręcznie, przeglądając po kolei każdy akt lub też wykorzystać
narzędzie o nazwie „numerator”, które pozwala na przyspieszenie prac – szczególnie w przypadku
dobrze uporządkowanych metryk prowadzonych w „porządnych” parafiach (np. ten sam układ
graficzny metryk, zawsze jedna metryka ślubu na stronę).
Zasadą, która jest niezmienna jest to, że numeracja metryk powinna być ciągła. Stare instrukcje
prowadzenia ksiąg nakazywały numerowanie po kolei. Dzięki sprawdzaniu gdzie się kończy zakres
poprzedniego zdjęcia a zaczyna nowe jesteśmy w stanie wykryć ewentualne braki – przecież
fotografujący też są ludźmi i zdarzają im się błędy. Najczęściej będzie to jedna czy dwie strony, lub
też nasza pomyłka w numerowaniu. Wówczas taki fakt należy gdzieś na boku zapisać i zgłosić
koordynatorowi fakt braku. Dzięki temu będziemy mieli pełniejsze i kompletniejsze materiały
opublikowane dla wszystkich.
W pewnych przypadkach poszczególne akty w ogóle nie mają numerów – wówczas należy posłużyć
się jakimś identyfikatorem, który jest umieszczony na zdjęciu – np. numer karty.

3.1.

(Opcja dla ambitnych) – przygotowywanie struktur docelowych na
potrzeby publikacji na metryki.genealodzy.pl

Tak naprawdę do publikacji danych na witrynie metryki.genealodzy.pl konieczny jest jeszcze jeden
dodatkowy etap – pozwalający na poprawne przetworzenie katalogów przez skrypty witryny
wykonywane po stronie serwera. Jeśli sam proces numerowania już nie jest Ci obcy i nie boisz się
wyzwań – wówczas można ułatwić pracę osobom publikującym modyfikując nazwy katalogów, w taki
sposób, który będzie pozwalał na szybkie wrzucenie danych na stronę www. Nic się jednak nie stanie
jak ten etap zostanie zrealizowany później przez kogoś kto będzie docelowo publikował...
Przyjęto założenie, że nazwa docelowa katalogu rocznikowego (obejmującego jeden rok lub więcej
lat) powinna zawierać w opisie tenże zakres, jego zawartość merytoryczną oraz sygnaturę.
Każdy katalog „B”, „M”, „D” oraz „A” powinien nazywać się docelowo według schematu:

X_N_YYYY
Gdzie X to numery 1-4, oznaczające odpowiednio „1” dla urodzeń, „2” dla małżeństw, „3”
dla zgonów i „4” dla alegat
N to nazwa poprzednia katalogu – czyli „B”, „M”, „D” i „A”
YYYY to (początkowy) rok, którego pliki znajdujące się w katalogu dotyczą.
I tak katalog „D” dla rocznika „1874” powinien zmienić nazwę na „3_D_1874”
katalog „A” dla rocznika „1882” powinien nazywać się „4_A_1882”

Nazwy katalogów z rocznikami powinny określić zawartość według reguły:
SYGNATURA_ROK_ZAWARTOŚĆ-LATA
Gdzie:
SYGNATURA to opis sygnatury pliku np. 1859D
ROK to początkowy rok zakresu np. 1809
ZAWARTOŚĆ to typ podkatalogów – złożenie liter standardowe np. „A” alegaty, „U” –
urodzenia, „Z” – zgony, „M” małżeństwa (np. UMZ to podkatalog zawierający urodzenia,
małżeństwa i zgony)
LATA – to zakres lat objętych katalogiem np. 1810-1811 lub 1810 dla katalogu
jednorocznikowego.
Poniższy przykład pozwoli naświetlić o co chodzi (z lewej oryginalna struktura, z prawej docelowa):
Bolimow
1809-1810
B

Bolimow

01.jpg, 02.jpg, ...
M
01.jpg, 02.jpg, ...
D
01.jpg, 02.jpg, ...
1811
B
01.jpg, 02.jpg, ...
M
01.jpg, 02.jpg, ...
D
01.jpg, 02.jpg, ...
A
01.jpg, 02.jpg, ...
1812
B
01.jpg, 02.jpg, ...
D
01.jpg, 02.jpg, ...

1809_1810_UMZ-1809-1810
1_B_1809
01.jpg, 02.jpg, ...
2_M_1809
01.jpg, 02.jpg, ...
3_D_1809
01.jpg, 02.jpg, ...
1811_1811_UMZA-1811
1_B_1811
01.jpg, 02.jpg, ...
2_M_1811
01.jpg, 02.jpg, ...
3_D_1811
01.jpg, 02.jpg, ...
4_A_1811
01.jpg, 02.jpg, ...
1812_1812_UZ-1812
1_B_1812
01.jpg, 02.jpg, ...
3_D_1812
01.jpg, 02.jpg, ...

Do przygotowania tych struktur służy narzędzie o nazwie „Sortownik” do pobrania ze strony
http://metryki.genealodzy.pl/programy/
Nic się jednak nie stanie jak mniej zaawansowani użytkownicy poprzestaną na oryginalnej strukturze
katalogów opisanej w poprzednim rozdziale.

3.2.

Sprawdzanie poprawności

Przy numerowaniu materiału podczas obróbki należy zwrócić uwagę na jakość zdjęć (czy dadzą się
rozczytać, czy nie są ucięte). Czyli zdjęcia powinny być takie jakie sami chcielibyśmy je mieć przy
przeglądaniu.
Niestety dla dużej część zdjęć , szczególnie tych robionych z mikrofilmów nie da się osiągnąć lepszej
jakości – zostały one przekazane z instytucji zewnętrznych.
Czasem podczas pobierania nie uda się pobrać pełnych plików. Wówczas należy sprawdzić czy
wielkość pliku źródłowego jest identyczna z lokalnym. Na podglądzie będą widoczne wszystkie
ucięcia.
Publikacji podlega materiał tak dobrej jakości i tak dobrze opisany jak to tylko możliwe. Nie da się
oczywiście uniknąć wszystkich problemów – ale warto dążyć do doskonałości ;)
Należy pamiętać, że inne osoby, które będą potem chciały zasób zindeksować (opisać) – co umożliwi
potem wyszukanie poszczególnych aktów na podstawie nazwisk, muszą być w stanie rozczytać te
metryki. Jeśli numerujący nie jest w stanie tego zrobić, to można przypuszczać, że inna osoba także
będzie z tym miała problem.

3.3.

Zgłaszanie braków

Braki należy zgłaszać koordynatorowi projektu. Dobrze jest przy numerowaniu wysłać zbiorczo
mailem informację o wszystkich brakach, a nie każdy brak oddzielnie. Dzięki temu nie generujemy
dodatkowego szumu informacyjnego.
Informacja zwrotna powinna być w postaci tabelarycznej. Każdy brak powinien być opisany – czego
dotyczy i ewentualną sugestię co można z nim zrobić. Przykładowa tabela poniżej.

Tabela z brakami wykrytymi przy numerowaniu
Materiał: parafia św. Ducha w Łowiczu
Zakres lat: 1875-1888
Archiwum: AP Warszawa o/ Łowicz
Rok
Typ aktów Numer aktów/ zakres
1877
M
15-18
1878
A
Pełny

Uwagi
Brak metryk w zasobie
Słaba jakość zdjęć, praktycznie nie można
ich odczytać
1878
B
1-7
Brak metryk w zasobie, numeracja kart
wskazuje, że prawdopodobnie jest to
pomyłka w oryginalnym dokumencie
Oczywiście format może być dowolny, ważne aby w zgłoszeniu były zawarte wszystkie istotne
informacje pozwalające koordynatorowi/fotografowi na poprawę sytuacji ;)
Po pewnym czasie o ile to możliwe wszystkie braki zostaną uzupełnione. Rejestr jest prowadzony
przez koordynatora projektu/koordynatora danego archiwum. Materiał z brakami można wrzucić na
serwer zaznaczając jednak, jakie braki tam się znajdują. Być może albo numerator albo ktoś inny
uzupełni brakujące akty, lub też materiał zostanie wstrzymany do publikacji do czasu uzupełnienia
braków.

3.4.

Zwrot opracowanego materiału

Koordynator powinien określić sposób zwracania materiału na serwery projektu. Jeśli jest to serwer
FTP – to należy przegrać wszystkie opracowane katalogi i pliki z dysku lokalnego, tak aby materiał
mógł być wykorzystany do publikacji. Jeśli były wykonywane indeksy czy zbierane wszystkie
informacje dodatkowe (np. o brakach, uwagi, opis plików itd.) dobrze jest zapisać obok na poziomie
katalogu głównego plik tekstowy / xls zawierający te informacje. Pozwoli to na lepsze
uporządkowanie informacji, szczególnie, że zasobów zdjęciowych jest naprawdę dużo.
Autor stosuje taką konwencję, że pliki są przegrywane na serwery zdalne z przyrostkiem
„WTRAKCIE_” czy „INPROGRESS_”, a w momencie gdy zostaną uzupełnione wszystkie braki i
skopiowany cały materiał nadający się do publikacji zmieniana jest nazwa katalogu na „GOTOWE_”.
Np. zasób z katalogu „Belchow_APLodz_1866_1877” jest przegrywany do katalogu
„INPROGRESS_Belchow_APLodz_1866_1877”. Po zakończeniu kopiowania gotowy zasób leży w
katalogu „GOTOWE_Belchow_APLodz_1866_1877”. Dla koordynatora jest to informacja o tym, że
materiał może być wzięty do publikacji.
Oczywiście o zakończeniu przesyłania należy przesłać informację do koordynatora o tym fakcie –
zaznaczając najlepiej gdzie to zostało przegrane i jak nazywa się katalog docelowy.
Po pewnym czasie jeśli wszystko pójdzie dobrze – materiał powinien zostać opublikowany na stronie
http://metryki.genealodzy.pl. Warto wówczas poświęcić chwilę i sprawdzić poprawność publikacji i
wszystkie ewentualne problemy i zauważone nieprawidłowości zbiorczo głosić koordynatorowi lub
na wątku „Błędy w metrykach – metryki.genealodzy.pl” na forum serwisu http://genealodzy.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie istotne dane pozwalające na zidentyfikowanie problemu i
rozwiązanie go (a więc dokładny adres podstrony wraz z opisem problemu).

3.5.

Przypadki szczególne

Jeśli czegoś nie wiemy warto wysłać maila do koordynatora z pytaniem. Można również – jeśli
pytanie może przydać się szerszemu gronu – przesłać wiadomość na forum na stronie
http://www.genealodzy.pl
W końcu każdemu zależy na prawidłowym przygotowaniu i kompletności danych.
Numerowanie dokumentów nie zawierających samych aktów
W niektórych przypadkach archiwa są w posiadaniu nie samych aktów ale spisów rocznych robionych
z oryginałów. Szczególnie gdy robiono spisy zbiorcze lub oryginały aktów zaginęły lub zostały
zniszczone. Takie dokumenty należy numerować zgodnie z kolejnością stron – ich publikacja również
może się przydać przy badaniach genealogicznych. Czasem stanowią one jedyne dostępne źródło
informacji...

4. Instrukcja obsługi do obsługi aplikacji „numerator”
Numerator jest programem stworzonym specjalnie do ułatwienia pracy osobom, które poświęcają
swój czas na przygotowanie nowych nazw plików. Został on napisany przez Sebastiana Gąsiorka i
pozwala na zmianę nazwy pliku o ustalonej strukturze za pomocą JEDNEGO kliknięcia. Program jest
ciągle rozwijany, poniższy opis odnosi się do wersji 1.14
Sam program można pobrać pod adresem:
http://metryki.genealodzy.pl/programy/
Nazwa: Numerator_114.zip. Pracuje on pod systemem Windows.
Po skopiowaniu na dysk lokalny należy rozpakować pliki i uruchomić plik „numerator.exe”. Drugi plik
zawiera bibliotekę do obsługi grafiki i musi być zapisany w tym samym katalogu co program główny.

Po uruchomieniu aplikacji widzimy co następuje:

Parametry edycji nazw i
przyciski nawigacyjne
Przycisk wczytania struktury katalogów

Obszar prezentacji zdjęć

Obszar z nazwami plików
Obszar struktury katalogów

Obszar ekranu jest podzielony na 3 części:




Obszar prezentacji struktury katalogów metrykalnych – pozwalający na wyświetlanie
aktualnego układu struktury katalogów, pozwalający na wybranie pojedynczego katalogu
Obszar z listą nazw plików – zawierający nazwy plików z katalogu zaznaczonego w lewym
panelu
Obszar prezentacji zdjęć – po kliknięciu na nazwę pliku odpowiednie zdjęcie będzie tutaj
wyświetlane

Dodatkowe panele u góry pozwalają na określenie parametrów edycyjnych nazw plików.
Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest wczytanie obrabianego przez nas katalogu z
podkatalogami metrykalnymi .
Po kliknięciu przycisku „otwórz folder” wybieramy żądany katalog. Przez krótki czas aplikacja
wczytuje struktury i w razie sukcesu powinny nam się one pojawić. Ekran będzie wyglądał podobnie
jak poniżej

Po lewej stronie są widoczne wszystkie roczniki. Po kliknięciu na „trójkącik” obok rocznika możemy
wejść do struktury podkatalogów BMD (czy innej ustalonej konwencji). W naszym przypadku po
kliknięciu na nazwę podkatalogu np. „U” środkowa lista zostanie wypełniona nazwami plików.

Kliknięcie na którykolwiek plik umożliwia wyświetlenie w prawym panelu zawartości zdjęcia. Warto
pracować w trybie zmaksymalizowanym okna, bo zdjęcie jest skalowane do wielkości okna aplikacji.

Najechanie myszą na zdjęcie pozwala na obejrzenie także szczegółów (funkcja lupy).
Zmiana nazw pliku aktualnie zaznaczonego jest dokonywana po naciśnięciu przycisku „Numeruj”.
Nazwa docelowa zależy od parametrów ustawionych nad przyciskiem:
Dopełnienie – ilość pozycji numerycznych na nazwę pliku. Numer jest automatycznie dopełniany
zerami. Proponuję zostawić wartość „3” i go nie zmieniać. Zmiana tej wartości jest uzasadniona tylko
gdy aktów w danym roczniku jest mniej niż 99 (wtedy można stosować wartość „2”) lub więcej niż
999 (wtedy stosujemy wartość „4” jako pozycje znaczące do sortowania).
Numer automatycznie będzie zamieniany na postać X-znakową, gdzie parametr X będzie zależał od
tej wartości . Np. „5” przy wartości dopełnienia „3” zostanie „005”.
Uzupełnianie zerami ma znaczenie z uwagi na sortowanie plików. W przypadku braku uzupełniania
system mógłby sortować tak: 1.jpg, 10.jpg, 11.jpg, ... 19.jpg, 2.jpg, 20.jpg, 21.jpg... Co utrudniłoby
wyszukanie konkretnego aktu. W przypadku uzpełniania zerami uzyskujemy pożądane
porządkowanie plików w katalogu: 01.jpg, 02.jpg, 09.jpg, ..., 10.jpg, 11.jpg ... itd.
Rozpocznij od – jest to aktualna wartość zakresu minimalnego w metryce. Czyli pierwszy,
najmniejszy numer metryki na danym zdjęciu. Np. dla zdjęcia zawierającego metryki 76,77,78,79,80
należy ustawić wartość „76”.

Skok – liczba określająca ile metryk zawiera dane zdjęcie do przenumerowania. Po każdym kliknięciu
przycisku „Numeruj” wartość kolejnego zakresu minimalnego „rozpocznij od” zostanie zmieniona o
parametr „skok”.
Wszystkie powyższe parametry można wprowadzać ręcznie. System pilnuje aby były to wartości
liczbowe. Można posługiwać się także strzałeczkami obok pól na zmianę zakresu o 1.
Przykładowe działanie:
Poszczególne parametry: Rozpocznij od: wartość „1”, Skok – wartość „5”. Po naciśnięciu przycisku
Numeruj nazwa pliku zmieni nam się na: 001-005.jpg
Dla powyższego przykładu z metrykami 76,77,78 -> wartość „rozpocznij od” powinna wynosić „76”,
zaś parametr skok – „3” (bo w pliku zapisano dokładnie 3 metryki)
Zostanie także zaznaczony kolejny plik na liście wyboru i pojawi nam się jego zdjęcie po prawej
stronie. Jeśli na kolejnej stronie jest tyle samo aktów co na poprzedniej, wówczas wystarczy znowu
nacisnąć przycisk Numeruj.
W przypadku gdy skok zostanie ustawiony na wartość „1” (czyli 1 metryka na dokument) a rozpocznij
od – na „17” - nazwa pliku będzie zgodna z konwencją opisaną wcześniej – czyli „017.jpg”
W obecnej wersji system nie wspiera nadawania nazw z nazwami liter oraz nazwami spisów
zgodnymi z konwencją. Należy także uważać na to, aby katalogi nie zawierały polskich liter w nazwie.
Niewspierane zmiany nazw należy wykonać inną metodą – poprzez ręczną edycję tak jak to się
zwykle robi w systemie.

