RGD
Rikstäckande Genealogisk Databas
Föreningen Dis bedriver projektet RGD- Rikstäckande Genealogisk Databas sedan ett par
år tillbaka. De huvudsakliga syftena med projektet är dels att skapa medlemsnytta
genom att höja tillförlitlighet i och öka omfattningen av den egna forskningen och dels
att skapa en databas över Sveriges historiska befolkning med släktrelationer. Innehållet i
databasen byggs upp av forskningsbidrag från föreningens medlemmar. Till skillnad från
databasen Disbyt skall RGD enbart innehålla unika individer utan dubbletter. Individerna
fogas samman på samma sätt som i det egna släktforskningsprogrammet och kan
successivt byggas på precis som den egna forskningen.
I början av året har en delprodukt baserad på access via internet öppnats i en preliminär
version med mottot Släkttrim – trimma din släktforskning. Web-versionen fungerar som
en ”Självbetjäningsbutik” där bearbetningen baseras på en datafil i Gedcomformat från
forskaren. I samband med inläsning sker kontroll och validering av uppgifterna. Vidare
kan två inlästa Gedcomfiler från två forskare med delvis gemensamma individer jämföras
med varandra, varvid olikheter och konflikter indikeras. Dessa jämförelser sker på
familjenivå för att säkerställa att rätt individer jämföres med varandra. Vidare kan de två
inlästa filerna matchas samman till en gemensam fil, när alla konflikter retts ut och
korrigerats.
Nästa steg i projektet är att utveckla själva huvudprodukten med uppbyggnad av själva
databasen. I princip är förfarandet detsamma; forskarens material läses in, kontrolleras,
jämföres med individerna i databasen (i stället för med en annan forskares underlag) och
tillkommande individer och uppgifter uppdateras i databasen. Mera information kring
projektet finns på följande länk: http://forum.dis.se/vb/forumdisplay.php?121Rikstäckande-Genealogisk-Databas-(RGD).
Inom BSF har vi fått möjlighet att delta i
projektet med några medlemmars
forskningsmaterial. På bilden: Lars Ericsson,
Hugo Larsson, Hans Nyman, Viktoria Jonasson,
Bo-Lennart Andersson och Maj-Britt Friberg.
Vår kontaktman är Rolf Carlsson Färjestaden,
han är med i
gruppen som
håller på att
utvecklat programmet. Övriga i den gruppen är
Universitetslektor Anders Ardö, Lund, Carl-Johan
Gustafsson, Nykvarn och Christer Gustavsson, Linköping.
Vill Du vara med, med Ditt material. Gör då en Gedcomfil
så här, gå till Verktyg (i Disgen), Exportera personer,
Exportera till Gedcom, Döp filen (Döp filen till, för och e.namn), Filformat 5.5 Teckenkod UTF-8, Notiser som
exporteras är D F, Avsändarnamn behövs inte, Där bestämmer Du vad Du vill ha med.
Maila sedan filen till adm.bsf@telia.com Om Du vill, kan Du komma till vår lokal med
filen. Bestämt först tid med, Hans Nyman eller Hugo Larsson. Våra adresser finns på
sidan 2 i Borås Släktblad.
Du får då tillbaka filer med uppgifter, om det som finns avvikelse i Ditt material.
Efter att Ditt material är kört i databasen, får Du ett lösenord. Där kan Du sedan jämföra
Ditt material med övriga medlemmar i BSF-gruppen.
Hugo Larsson

