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Stednavne og Googlemaps

Google modulet vedligeholdes kun via admin-modulet. Stednavne redigeres under det enkelte individ og
herefter til lægges koordinaterne via google-modulet.

Check allerførst om modulet er aktivt i ”modul-oversigten” Under fane-bladet sættes ”rettighederne op”
(vis til gæster, vis til medlemmer)

I det grundlæggende billede – defineres ”standard opsætningen”

Tag stilling til om du ønsker at vise det i ”Gade Niveau” (check lige hukommelsen på din side inden du
beslutter dig) Samme gælder størrelsen på kortet (jo større pixels du vælger – desto mere hukommelse
”koster det”)

Zoom-faktoren bruges til at ”zoome ind” på eksempelvis gadeniveau. En god idé er at når, Googlemaps
åbnes, vil det som udgangspunkt være zoomet til landeniveau. (her under vist i zoom 2 og korttype
”satellit”)
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Sted-hieraki

Under fanebladet hierarki – skal du definere – om du egentlig vil bruge googlemaps  (ja det er mærkeligt at
det først er på faneblad 3)

Under dette faneblad – sætter du så pixelstørrelsen du ønsker fremvist på fanebladet ”googlemaps” under
dine individer (under grundlæggende er det størrelsen i googlemap modulet)

Ønsker du ikke at gøre brug af flag, bør du ændre dette til standard!

Hvis du har data i flere lande – kunne brug af ”korte stednavne” være en løsning. Eks. at bruge DK – fremfor
Danmark.

Siger du ”ja” til at vise koordinaterne – vil disse fremgå på ”pop-up kort”
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Og her vist med gadeniveau (bemærk – det kræves at google folkene har fotograferet det valgte område,
for at kunne blive vist her)

Er der indtastet forkerte stednavne, rettes de i admin-modulet. Ønskes brug af flag, skal de oploades til din
server og forbindes til de lande, som du har i databasen.

Ved brug af flag, kan en mappe hentes ned fra webtrees.net eller her på siden under download. Udpak filen
”places” og opload mappen ”places” til dit google modul (/webtrees/modules_v3/googlemap). Du kan også
lave dine egne små ikoner for eks. regioner/amter og lægge her i denne mappe.
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Avanceret

Foroven vælges, hvor præcist (hvor mange decimaler) man vil have sine steder angivet.

Valgfrie præfiks og suffiks

Her kan der indstilles at f.eks. stednavnet "Nyborg" skal opfattes som "Nyborg Sogn" og "Nyborg sogn".

God ting hvis man ikke har været konsekvent i sin indtastning

Præfiks er "foranstillet" og Suffiks er "efterstillet"

Ønskes der ikke at gøre brug af de ”gamle stednavne” ; Amt/Herred/sogn, udskriftes disse parametre til
Region/Kommune/blank
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Hvis du har så mange forskellige stavemåder, at ovennævnte indstilling ikke er nok, er det måske en god idé
at rydde op i dine steder.

Det er lidt kringlet at komme derind: Vælg "Google Maps" i administrationsmenuen (kan også vælges under
fanebladet på det enkelte individ)

Klik på Kontroller steder.

Klik på et tilfældigt sted, så kommer du videre til
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denne side:

Klik på "Vis alle stednavne"

Så er du fremme ved oversigten over alle dit stamtræs "steder"

Tjek at alle navne er stavet ens. Finder du en fejl - klik på linjen med fejl, og du kommer til en liste over de
personer, som har denne fejl på deres faneblad. Klik på hver person og ret fejlene en efter en. Det er bare
slavearbejde, men rigtig godt, når det er gjort!

Du kan også overveje, om du kan bruge funktionen "Opdater stednavne". Se manualen til admin-modulet,
side 11, eller funktionen "Masseopdatering" på side 18 i samme.
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Indtastning af stedkoordinater

Gå i administration - Google Maps

Først kan man jo uploade en de udmærkede filer med alle amter i Danmark, som bl.a. findes her

http://www.webtrees.net/index.php/en/add-ons/viewdownload/4/156 (eller spørg én af de andre brugere
om en opdateret fil)

Det er csv filer (ligner regnearksfiler) og selvom du åbner dem og ser, at æ, ø og å ser mærkelige ud, så tag
det roligt. webtrees forstår det.

Upload foregår under punktet "Geografiske Data"

Hent fra serveren; kan evt. bruges af de brugere som har problemer med lav hukommelse. Her oploades csv
filen til et nyt træ (oprettet til formålet) og så kan filen hentes herfra. Denne metode kræver ikke så meget
hukommelse. Kan altså også bruges til at kopiere fra træ til træ. Er der kun ét træ, vil klik på denne funktion
(uden yderligere valg), hente de stednavne som allerede er indtastet i databasen og ”parret” med din csv fil.

Klik herefter på kontroller steder. Alt hvad der lyser rødt, er ikke fundet.

Hvis der er for mange linjer, kan du tage et amt ad gangen ved at vælge "land" foroven. Når du har valgt
Danmark, kommer der en ny menu, hvor du kan vælge amt. Så bliver det mere overkommeligt at tage et
amt en gang imellem, når man får lyst/tid. (arbejdet her er kedeligt – men i sidste ende tiden værd)

Klik på en af de røde linjer. Bemærk: Du skal altid begynde med dem længst til venstre. Den vil ikke
acceptere en indtastning af sted, hvor det overordnede sted ikke kan findes. (sådan set; lidt det samme
som man finder proband først i sin slægtsforskning – Land er proband)
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Når du klikker på dine steder i listen - åbnes dette kort - zoom ud og brug søg (lokalt/globalt) til at finde dit
sted. Når du er rette sted - klikker du på "Brug denne værdi"

Her kan man ikke flytte på den gule pil for at justere den mere præcist.

Hvis der står sogn eller herred, kan den ikke finde det. Slet sogn/herred og når stedet er fundet, skriv det på
igen. Det er ikke dog stadig ikke alt, denne funktion kan finde, så jeg supplerer med Google Maps i
browseren, hvis jeg ikke er sikker på, at det er det rigtige sted:

Start en ny fane i din browser og gå til Google Maps.

Når du er sikker på, at du har fundet det rigtige, og højreklik på stedet på kortet. Vælg "Hvad er der her?"

Så fremkommer stedets koordinater oppe under søgefeltet
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Kopier og sæt ind i webtrees.

Bemærk, hvis Google skriver - (minus) foran, er det
vestlig længde. Så skal du ændre "øst" til "vest" (ved
pilen)

Tryk på "gem"

Tip: Du kan også flytte Google-pilen (når den er rød)
med musen, hvis den kun er lidt ved siden af.

Fortsæt med alle røde "steder".

Slavearbejde igen....

Når du er færdig, så gemmer du en sikkerhedskopi ved at trykke på "download". Filen kommer til at hedde
places.csv men du kan døbe den om til noget mere sigende - bare du beholder "efternavnet" .csv.

Bemærk: Disse koordinatorer kommer ikke med i gedcom-filen, så det er vigtigt, at du tager sikkerhedskopi.

Bruger du nutidige stednavne, kan det være en god idé at få forslag fra ”GeoNames” databasen. (Denne
aktiverer du under indstillinger ”Rediger indstillinger” på dit træ) Stednavne vil så fremgå som eks.
Danmark, Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg


