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1 Introducció 

1.1 Motivació i context del projecte 
 

Els orígens familiars sempre han sigut un concepte d'interès per moltes comunitats 
d'individus: les arrels d' on prové una persona són un viatge no només a conèixer els 
orígens familiars, sinó també a un mateix.  

És per això que des de temps passats certes comunitats, eminentment religioses (com 
és el cas dels mormons o Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS a partir 
d'ara), s'han encarregat d'enregistrar els baptismes de molts pobles i ciutats i, per tant, 
de recollir informació sobre les persones i les seves descendències. 

Des de fa uns anys aquest interès creixent ha provocat que grups o companyies 
especialitzades en l'estudi de la genealogia hagin creat eines que permetin estructurar 
grups familiars i oferir serveis de cerca precisa. Justament la precisió de la informació 
és un dels aspectes més importants a l'hora de ficar-se en el treball de genealogista, ja 
que la informació que es pot trobar no sempre ha de ser fiable i cal ésser contrastada. 

En l'actualitat el consolidat ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació 
en sectors poblacionals desenvolupats, principalment capitanejat pel servei que ofereix 
Internet a les persones, provoca que el treball de recerca per part d'un genealogista 
expert o una persona aficionada que tot just comença sigui molt més còmode. 

Aquest és el punt de partida i el context que envolta el projecte que s'està presentant. 

Moltes de les eines que es veuran en aquest document són programes que permeten 
l'ús de motors de cerca externs i/o la integració d'informació provinent de les bases de 
dades de genealogia més importants que existeixen (entre les que s'inclou la de LDS). 

No obstant, no només és important la cerca de la informació. Aspectes com la 
visualització d'informació (diferents arbres, més o menys dades sobre persona, etc)  
l'edició d'aquesta, la inclusió d'elements multimèdia o la presentació final s'han de 
valorar i, en definitiva, és el que faran que les eines que s'ofereixen avui dia siguin més 
o menys completes. 

Un altre punt que conforma el context del projecte ve donat precisament per la 
importància dels aspectes abans esmentats: existeixen centenars de programes de 
genealogia que, des d'un punt de vista tècnic, els arriba a fer força diferents. 
Característiques com l'exclusivitat de plataforma/multi-plataforma, suportar tecnologia 
web (o ser íntegrament aplicacions web), bases de dades que suporten més o menys 
registres i transaccions concurrents, etc. 

El mateix ocorre amb les funcionalitats que poden oferir: permeten editar la informació 
d'arbre? quants i quins tipus de publicacions (reports i gràfics) permeten? Quina 
informació incorporen pels fets vinculats a persona? Aquestes són algunes de les 
possibles preguntes que poden sorgir com a de dubtes per part dels usuaris 
d'aquestes eines. Tenint en compte que existeix una gran quantitat de productes, la 
incertesa al escollir un d'ells és encara més alta. 
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També s'ha de destacar un aspecte que caracteritza a la comunitat espanyola i 
concretament catalana: tenim una tradició de cognoms peculiar si es compara amb la 
de la majoria de països centreeuropeus, orientals i americans, al heretar els cognoms 
de pare (primer cognom) i de mare (segon cognom). La majoria de països només 
hereten un cognom, que és el de l'home, adaptant el de la dona al d'aquest. Nosaltres 
conservem la identitat de cognom de les dues persones. 

Tenint això en compte, juntament en què aquest treball està realitzat en català (i per 
tant, pensat per a la comunitat catalanoparlant), són factors rellevants tant l' idioma 
dels programes com la inclusió de la tradició espanyola de cognoms. 

En aquest projecte els problemes esmentats són el fil conductor que porta a la 
motivació final: aconseguir desenvolupar una guia  de comparativa de productes pel 
genealogista de les eines més rellevants i sobretot, més completes a nivell funcional 
que hi han en el mercat.  

D'aquesta forma s'intentarà presentar en la memòria que el lector té ara mateix en les 
seves mans informació útil i detallada, només a nivell funcional (el perquè d'aquesta 
limitació s'explica en el següent apart d'objectius i abast), per intentar donar una 
possible solució als problemes de si una eina és més o menys completa que qualsevol 
persona, sigui genealogista expert o aficionat en la matèria, es pot trobar avui dia. 
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1.2 Objectius i abast  
L'objectiu final del projecte és obtenir una comparativa de productes de genealogia a 
nivell  funcional, que podrà servir de guia informativa des d'aquest punt de vista. 
Aquesta guia consistirà en unes taules de comparativa d'eines, on es valoraran els 
diversos grups de funcionalitats, i unes conclusions classificades en dos grups: 
específiques per producte i generals per tots els productes. 

Com ja s'ha comentat en l'apartat de motivació i context, i com es detallarà en les 
fases posteriors, l'elecció de productes no serà aleatòria: s'agafaran els programes de 
genealogia més complets a nivell funcional. Això ens emmarca els límits del nostre 
projecte.  

La pretensió és la de realitzar un anàlisi d'eines el menys tècnic possible. Avui en dia 
existeixen moltes webs especialitzades en anàlisis tècnics o híbrids (mesclen requisits 
no funcionals, estètica i tecnologia), inclús també s'ha fet un projecte d'anàlisi tècnic de 
productes de genealogia dins la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Per tant es va 
convenir enfocar aquest projecte en els aspectes funcionals de les aplicacions: 
primerament perquè no existeixen projectes d'aquestes característiques i segon 
perquè per Internet, tot i que sí existeixen anàlisis híbrids, no s'han trobat anàlisis 
especialitzats en la vessant funcional. 

Tot i que l'objectiu final és clar, existeixen objectius intermedis, que faciliten la 
consecució d'aquest últim, aquests són: 

 Obtenir un anàlisi funcional exhaustiu de diversos programes de genealogia, 
que permetrà entendre l'estructura i els continguts d'aquests. 

 Obtenir un esquema de grups funcionals, independent de tecnologia, 
plataforma i altres aspectes tècnics, que servirà per poder estendre el projecte 
si s'escau, facilitant l'addició/subtracció de noves funcionalitats o grups 
d'aquestes en l'esquema. 

 Oferir unes taules de grups funcionals que serviran com a criteris de selecció 
d'eines i permetran realitzar la comparativa entre diferents productes. 

 Finalment, amb la informació d'aquestes taules i les conclusions, obtenir una 
guia d'usuari, sempre des d'un punt de vista funcional sobre les eines 
comparades. 

Per últim, cal explicar alguna de les decisions que s'han pres a l'hora de dur a terme 
l'anàlisi i comparativa funcional. Degut a la naturalesa del projecte, s'ha decidit enfocar 
la primera part escollint diverses eines i analitzant-les. Un altre enfocament possible 
hagués sigut fer estudis de mercat, preguntant a diversos tipus de grups poblacionals 
sobre què creuen que és necessari (a nivell funcional) que tingui un programa de 
genealogia.  

Tot i que és una opció vàlida es va considerar que, primerament, els nuclis de gent 
serien reduïts (no hi ha tanta cultura de cerca genealogista a Catalunya com en altres 
països) i no gaire representatius. Això, junt amb la facilitat d'obtenir aquestes eines per 
Internet i fer proves amb elles va decantar la balança a l'opció d'anàlisi de productes.  
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1.3 Breu descripció del projecte i conceptes previs 
Anteriorment ja s'ha delimitat què conforma el nostre projecte i què no, a més 
d'enumerar els objectius parcials i finals. En aquest apartat veurem per sobre què es 
farà en el projecte i s'introduiran conceptes per facilitar la lectura de la memòria, 
referents a termes genealogistes. 

Previ inici del projecte, es va fer un estudi via Internet del món de la genealogia, això 
va servir per començar a adquirir coneixements i vocabulari. 

El següent pas va ser dissenyar una metodologia que s'adaptés al context del projecte. 
Aquesta es pot veure en el següent apartat.  

Durant el transcurs del projecte hi han hagut canvis estructurals, tant en el 
desenvolupament de les tasques com en l'organització de la memòria i el recull 
d'informació i classificació d'aquesta. Aquests últims canvis, el més importants, han 
sigut marcats i explicats en els seus respectius capítols. 

L'estructura bàsica del projecte es divideix en dues fases (definides en la metodologia) 
conceptuals i quatre capítols que les engloben. Sense entrar en detall amb la 
numeració (es pot consultar en l'apartat 1.5 de "Guia de Lectura" ), les tasques a 
realitzar consisteixen en: 

 Anàlisi funcional de productes de genealogia i classificació de funcionalitats en 
grups independents de la tecnologia.  

 Disseny de les plantilles de comparativa. 

 Comparativa funcional de diversos productes. 

 Conclusions per producte i entre productes. 

Alguns conceptes previs a tenir en compte fan referència sobretot a la classificació 
d'informació dins els programes. A continuació s'expliquen els més rellevants: 

La genealogia és l'estudi del seguiment de l'ascendència i descendència d'una 
persona o família, per tant és el recull d'informació de les arrels familiars (anteriors i 
posteriors a una persona). Aquesta informació es pot englobar en tres grans 
categories: estructures arbòries o arbres (grafs connexos i acíclics) que representen 
els vincles entre persones, normalment de descendència (pares que tenen fills) però 
també d'altres tipus (matrimonis, persones conegudes, etc); fets vinculats a persona i 
la informació de persona.  

Les representacions en arbre més usades en aquests programes són els arbres de 
Pedigree, representacions que permeten comunicar a través de connexions de sang ( 
usant les arestes de l'arbre) una persona amb els seus ancestres. Aquesta estructura 
es pot presentar de forma vertical (arbre ascendent/descendent) o horitzontal, 
normalment de lectura esquerra a dreta. 

Aquests arbres poden tenir diverses numeracions, aquestes numeracions permeten la 
col·locació de les persones en els nodes de l'arbre de forma diferent. 

Les numeracions més usades solen ser Ahnentafel i d'arbre familiar.  

La primera consisteix en numerar amb el número 1 la persona inicial d' on partirà tot 
l'arbre (node pare). A partir d'aquí es numera el pare de la persona inicial com a 
número 2, posant-lo com a node fill i la mare com a número 3, com a node fill també. 
Segons la orientació que s'hagi decidit agafar (horitzontal o vertical), els pares de la 
persona número 2 es col·locaran de la mateixa forma: nombre parell el pare i senar la 
mare i en la mateixa posició (per exemple, en un arbre horitzontal, tots els pares a la 
part de dalt i les mares a sota). 
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Aquesta disposició permet aconseguir de forma senzilla tant la numeració de la 
persona concreta (i per tant la persona que s'està cercant, ja que cada node conté no 
només el número sinó també la informació d'aquesta persona), com la línia ascendent 
de la persona cercada comparada amb la d'una altra. 

Per exemple, suposem el dibuix de sota, en el que volem saber quina línia ascendent 
té la persona número 7 de l'arbre amb la número 1 (la inicial). Sabem que serà dona 
(número senar) i la línia ascendent serà la mare (7) de la mare (3) de la persona inicial, 
o el que és el mateix, l'àvia materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cas invers és igualment senzill: si ens donen la informació de que és l'àvia materna, 
però no sabem on està situada o bé volem obtenir més informació d' ella, hem de 
seguir el camí des del node pare. L'àvia és la mare de la mare de la persona inicial, 
per tant el camí a seguir va des de 1 --> 3 (recordem que les mares tenen nombre 
senar) i d'aquí fins al 7 (3 --> 7). Arribarem al node 7, que conté la informació de l'àvia 
de la persona inicial.     

L'altre numeració, possiblement la més estesa és la d'arbre familiar, consistent en 
agrupar les persones per matrimonis. Suposant una orientació horitzontal i 
descendent, els primer nodes contindrien les parelles home/dona, unides per una línia 
horitzontal (simbolitzant matrimoni). D'aquesta línia sorgeix una perpendicular que 
indica la descendència en fills. Aquesta estructura es pot repetir els nivells que faci 
falta. 

La segona categoria és la de informació personal (nom, cognoms, edat, aspectes de 
fisonomia, ADN, telèfons de contacte, direccions, etc). 

La tercera inclou els fets vinculats a la persona (naixement, defunció, estudis, 
casament, vivenda, etc), és a dir, totes les experiències que una persona ha tingut o 
viscut. D'aquests fets se'n descriu més informació (nom del fet, descripció, persona 
vinculada, data que va succeir i lloc, etc). 

Finalment, tota aquesta informació es pot presentar de diverses formes, ja sigui a 
través de documents (reports especialitzats en diferents conjunts d'informació) o 
gràfics (també anomenats charts), que inclouen diverses representacions dels arbres 
o les persones. 
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1.4 Metodologia  
 

Per aquest treball s'ha dissenyat una metodologia específica, consistent  en dues 
fases ben diferenciades. A continuació es mostra un esquema de les dues fases, 
explicant cada etapa dins de cadascuna d'aquestes: 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Recull de funcionalitats 

La primera fase consistirà en realitzar un anàlisi funcional de diferents programes 
genealògics i elaborar una llista final de funcionalitats (en forma de plantilla o taula), 
classificades segons la seva naturalesa i que serà el més exhaustiva i acurada 
possible. Les etapes d'aquesta fase són: 

1. Cerca de programes genealògics: es cercaran programes de genealogia per 
Internet, independentment de la plataforma, sistema i model de negoci.  

2. Selecció de programes objectiu: es seleccionaran un subconjunt de programes 
potencials (o programes objectiu de l'anàlisi) segons uns criteris que es 
justificaran. La justificació i explicació del procés de selecció es farà abans de 
l'anàlisi funcional. 

3. Anàlisi funcional dels programes objectiu: de cadascun dels programes 
seleccionats es farà un anàlisi funcional, establint una classificació de 
funcionalitats depenent del programa objectiu. 

 

 

Cerca de programes 
genealògics 

Selecció de programes 
objectiu 

Anàlisi funcional dels  
programes objectiu 

Extracció i classificació de 
funcionalitats 

Unió de funcionalitats 

Fase 1: Recull de funcionalitats 
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4. Extracció i classificació de funcionalitats: un cop fet el primer anàlisi funcional 
caldrà fer, per a cada programa objectiu, una re-classificació de funcionalitats 
independent del programa i la tecnologia, la qual ens servirà per obtenir la 
plantilla final. 

5. Unió de funcionalitats: un cop fet l'anàlisi funcional i la re-classificació per a 
cada programa, es farà la unió funcional de tots ells. Aquesta unió consistirà en 
el disseny d'unes plantilles (o taules) de criteris de comparació on sortiran totes 
les funcionalitats agrupades en taules diferents segons la seva naturalesa. A 
més a més, es faran els retocs necessaris a la classificació final, es justificaran 
canvis que s'hagin fet en els grups funcionals i s'explicaran els aspectes més 
importants a tenir en compte en les plantilles (mètriques, comentaris, etc). 

 

RESULTAT DE LA FASE 1: s'obtindran unes taules de criteris de comparació, que 
inclouran el llistat de funcionalitats unificades, el nivell d'assoliment de cadascuna 
(caldrà per tant una mètrica que ho valori) per part del programa a comparar i un camp 
de comentari per justificar el valor donat i altres observacions. 

 

IMPORTANT: Les etapes 3 i 4 es faran de forma seqüencial per cada programa i 
iterativa entre programes. Per tant primer es duran a terme les etapes 3 i 4 pel primer 
programa, després pel segon, etc. 
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Fase 2: Comparativa Funcional 

En el començament d'aquesta segona fase tindrem una taula de criteris de comparació 
que ens servirà com a plantilla per dur a terme una comparativa a nivell funcional 
d'una tria de productes software de genealogia representativa. Les etapes que es 
duran a terme són: 

1. Selecció d'eines a comparar: es farà una selecció dels programes que seran 
usades en la comparativa final, tot justificant els criteris de selecció usats. 

2. Comparació de les eines: per a cada programa, es farà una breu descripció 
d'aquest, s'ompliran les taules de criteris de comparació i s'arribaran a unes 
conclusions, específiques d'aquest producte. 

3. Presentació final dels resultats: es presentaran els resultats obtinguts de la 
comparativa, tot avaluant de forma global tots els programes a nivell funcional. 

 

RESULTAT DE LA FASE 2: El resultat final seran un conjunt de taules completes amb 
la informació de funcionalitats de cada programa junt amb una breu avaluació de 
cadascun i  un resum de conclusions finals a nivell global (entre tots els programes). 
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Fase 2: Comparativa funcional 
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1.5 Guia de lectura 
Degut a la naturalesa d'aquest projecte (és un treball eminentment de documentació i 
anàlisi exhaustiu per escrit), s'ha decidit afegir un apartat de guia de lectura que 
serveixi al lector per poder accedir de forma senzilla  als continguts que més li 
convinguin: 

 El capítol 1 enumera tots els punts d'introducció i la metodologia. 

 El capítol 2 conté tot el desenvolupament de la fase 1 de la metodologia, 
excepte l'etapa final d'unió de funcionalitats. 

 El capítol 3 conté l'etapa final de la fase 1 (unió de funcionalitats) i totes les 
justificacions i explicacions sobre el disseny de les plantilles finals. Aquestes es 
poden trobar buides en l' Annex 2. També s'explicarà per cada taula i per cada 
funcionalitat quines mètriques s'usaran i els tipus de comentaris a fer.  

S'ha decidit crear aquest capítol ja que el resultat de la fase 1 (les plantilles) té 
prou entitat com per tenir menció a part, sobretot per entendre bé com 
funcionen les taules i quina informació contenen, a més d'ajudar en la lectura. 

 El capítol 4 conté tot el desenvolupament de la fase 2, excepte l'etapa 3 de 
presentació de resultats. 

 El capítol 5 exposa la planificació inicial i final del projecte i els costos derivats. 

 El capítol 6 conté l'etapa 3 de presentació de resultats de la fase 2 de la 
metodologia, on es conclou de forma general la comparativa entre programes. 
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2 Primera fase: recull de funcionalitats 

 

2.1 Criteris de selecció d'eines 
 

Seguint la metodologia prèviament esmentada, aquesta primera fase consistirà en el 
recull de funcionalitats de diferents programes seleccionats del llistat d'aplicacions de 
software genealògic que hi han avui en dia al mercat, per acabar obtenint com a 
resultat un llistat de funcionalitats independent de qualsevol software/plataforma, 
classificades només segons la seva naturalesa. 

Avui en dia al mercat es poden trobar milers de programes relacionats amb el món de 
la genealogia, des de programes simples de creació/edició només d'arbres fets per 
aficionats genealogistes  a paquets que contenen dotzenes d'eines diferents que 
poden donar solucions molt més completes (i en molts casos també més complexes). 

Tenint en compte l'ampli ventall de productes que tenim a l'abast, la primera decisió 
que s'ha pres al respecte  és seleccionar quin és el perfil de programa que es buscarà 
per dur a terme l'anàlisi funcional. Aquest perfil està definit per uns criteris no limitats 
per la tecnologia o model de negoci. 

Un cop escollit el perfil de programa es cercarà per Internet un subconjunt de 
programes que seran els candidats (o programes objectiu) de fer l'anàlisi. 

Començant pels criteris de selecció de perfil, es presenten a continuació quins han 
sigut seguits 'una breu justificació: 

 El programa ha d'ésser el més complet possible. Aquí s'ha de matissar el 
concepte de completesa. Amb "més complet" ens referim a que proporciona el 
nombre més alt possible de funcionalitats, tenint en compte que aquesta 
completesa ve determinada pels requisits de la pròpia eina. Com més completa 
és una eina, més informació es pot extreure d' ella i, per tant, més funcionalitats 
es podran analitzar.  

Per tant, com que l'objectiu final d'aquesta fase és aconseguir un llistat el més 
complet possible de funcionalitats s'haurà de realitzar una comparativa d'eines  
existents en el mercat. Aquesta comparativa no només ajudarà a diferenciar 
entre eines completes i simples, també ajudarà a aprofundir sobre els 
programes, que més endavant servirà pel disseny de les taules.   

 El programa ha d'ésser conegut per la comunitat. Aquest criteri pot arribar a 
ser dubtós, ja que existeix la possibilitat de trobar programes complets 
(compleixen el primer criteri) però poc usats o coneguts per la comunitat 
d'usuaris d'aquests productes. Per tant s'ha valorat aquesta possibilitat a l'hora 
d'intentar no descartar productes complets però no usats.  

No obstant, com s'ha parlat en anterioritat, aquest món del software genealògic 
(i més avui dia) està molt estès per la xarxa. Això ajuda a que programes 
realment bons i de qualitat no passin desapercebuts ja que eines com fòrums, 
xarxes socials, etc, ajuden molt a estendre la popularitat d'aquestes 
aplicacions.  

És per això que les opcions escollides finals han estat entre les considerades 
per la comunitat com a software de millor qualitat i més complet. 
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 És important una bona valoració del programa per part d'especialistes.     
I per tant, estem parlant d'una crítica especialitzada que valori positivament 
aspectes tècnics, funcionals i no funcionals principalment. Crítica que també ha 
de ser coneguda i valorada per la comunitat d'usuaris.  

Aquest criteri va molt relacionat amb el segon. Per tant és important que la 
fiabilitat que poden tenir certs anàlisis o comparatives/rankings de software 
genealògic per part d'especialistes (ja sigui genealogistes o gent especialitzada 
en l'anàlisi de productes software) sigui contrastada amb el que diu el públic 
sobre aquests articles. 

Tenint en compte això, s'han usat diverses webs especialitzades en 
genealogia, tals com Genealogy.About, Cindy's List, Gensoftreviews, 
TopTenReviews, principalment.  

 

La primera llista de programes de genealogia (i versions) que va quedar dins el 
compliment aquests criteris va ser la següent: 

Family Tree Maker 2011, Legacy Family Tree v7.5, Family Tree Builder v5.0.0.1198, 
Roots Magic v4, Personal Ancestral File (PAF) v5.2.18.0, Reunion v9, GDS. 

Dos aspectes importants a destacar aquí són la versió i la plataforma destinada. Com 
ja s'ha dit amb anterioritat, els tres primers criteris de selecció eren independents de 
plataforma i model de negoci. L'elecció també ho ha respectat però ha sigut més 
convenient congelar la versió del producte a escollir per dur a terme la comparativa 
funcional d'aquest treball. La majoria de versions congelades han sigut les més 
estables que hi han, ara per ara al mercat, de cada producte. En moltes d'elles 
coincideix ser la última versió del producte. 

En referència a la plataforma (sistema operatiu, si és una aplicació web o d'escriptori o 
per smartphone) ha sigut un dels criteris que s'han usat per la selecció final dels 
programes objectiu dels que es farà l'anàlisi funcional.  

 

Més concretament aquests criteris de selecció de l'eina objectiu (partint de la llista de 
programes anterior) i la justificació ha sigut: 

 Plataforma d' ús. Una de les aplicacions (com és el cas de Reunion v9) són 
versions úniques per dispositius Apple MacOS, Iphone i Ipad. Totes les altres 
estan pensades per sobretaules amb sistema operatiu Windows (XP,Vista, 7 i 
versions anteriors fins al 98 en la majoria de programes). Per Linux, s'han 
d'usar sobre emulador exceptuant PAF, la qual és una eina web. La plataforma 
escollida, per facilitat de treball, accés a ella (en aquest cas, no hi havia 
disponibilitat de dispositius Apple) i la més factible (les eines més completes 
corren sobre sistemes Windows) ha sigut ordinador personal amb sistema 
operatiu Windows 7. 

 Suport per part de l'empresa o comunitat en l'actualitat. Precisament un 
dels criteris importants és si es continua donant suport a l'eina, ja això permet 
la incorporació de noves funcionalitats, algunes necessàries, altres estètiques i 
altres útils per certs grups de persones (per exemple, donar suport a la 
interfície i dades a emmagatzemar a diferents idiomes). Un dels programes 
(PAF) ja fa temps que no es dóna suport en la versió que s'ha analitzat, per tant 
s'ha valorat com a criteri per descartar. 
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 En menor mesura valorar les versions "free" o "free-trial". De les eines que 
han quedat segons plataforma i suport, s'ha valorat si eren o no de pagament i 
les diferents versions que puguin tenir, ja que moltes vegades d'un mateix 
programa s'ofereix una versió gratuïta. El problema d'aquestes versions és que 
solen ser versions simplificades o limitades en quant a funcionalitats, per tant a 
priori no interessa. 

Totes elles són de pagament exceptuant Family Tree Builder, que és una eina 
gratuïta que ofereix totes les funcionalitats sense cap restricció, no obstant té 
un model de subscripció que dóna certs avantatges a nivell web. 

 Escollir un nombre suficient de programes objectiu. Aquí és important 
notar que fer un anàlisi exhaustiu d'un programa és un treball de temps i 
paciència, ja que és probable que algunes característiques i/o funcionalitats no 
surtin a cap manual d'usuari (possiblement per no estar actualitzat el manual 
per la versió que s'usarà). No obstant agafar una gran mostra pot allargar molt 
de temps una primera fase on allò important és l'extracció d'un llistat de 
funcionalitats que possiblement s'estiguin repetint en molts programes. Al final 
el nombre que s'ha escollit és el de dues eines. 

 

Finalment, aquestes eines han sigut: Family Tree Maker 2011 i Family Tree Builder 
v5.0.0.1198. 

El primer dels programes pertany a l'empresa Ancestry.com i és un dels programes 
de pagament de genealogia més reconeguts a nivell mundial i més complets. A més a 
més de ser (aquesta versió) la millor valorada en vàries de les pàgines webs que 
s'han usat com a referència en la cerca de crítiques, per part d'especialistes i de al 
comunitat. 

El segon és un programa gratuït de l'empresa MyHeritage.com i és el software 
genealògic gratuït més usat mundialment. El fet que sigui gratuït no comporta una 
pèrdua de funcionalitats del programa, però hi han  models de subscripció que 
permeten fer ús d'eines via web o d'emmagatzemar més informació via web (la versió 
gratuïta permet crear un lloc virtual igualment però té més limitacions tècniques en 
quant a espai de memòria o nombre de persones a incloure en l'arbre publicat).  

Aquests models de subscripció es poden trobar en l'Annex 1. 
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2.2 Anàlisi funcional: MyHeritage Family Tree Builder 
 

És important recordar que el procés metodològic emprat (veure punt 1.5, 
"Metodologia") servirà principalment, en aquesta fase (i en concret en aquesta etapa) 
per fer un recull exhaustiu de funcionalitats i sub-funcionalitats del programa objectiu. 

Aquest recull s'ha decidit fer-ho segons com s'accedeix a la informació a través de la 
interfície gràfica d'usuari (d'ara en endavant GUI, Graphic User Interface), és a dir, 
s'han anat estudiant totes les possibles interaccions que un usuari pot arribar a tenir 
amb el programa, ja sigui a través d'elements gràfics en pantalla, per combinació de 
tecles o per accés a funcionalitats usant el ratolí (les quals es recullen clicant amb el 
botó dret, majoritàriament).  

S'ha d'entendre, llavors, que totes les possibles funcionalitats del programa són casos 
d'ús (amb potser diversos escenaris alternatius) que són accessibles mitjançant algun 
d'aquests mecanismes. 

Explicat això, el primer programa que s'analitzarà és el Family Tree Builder de la 
companyia MyHeritage.com. Aquest programa té certes zones dins la GUI que es 
mantenen com a qualsevol altre programa d'avui en dia comercial de tipus ofimàtica 
(per exemple, Word, Excel,etc). Això s'ha aprofitat a l'hora de segmentar en zones on 
es miraran les funcionalitats (i, per tant, per dur la primera classificació a nivell 
funcional que es farà en aquest apartat). Per tant s'han fet quatre grups de 
funcionalitats o "zones": 

 Panell d'arbre genealògic 

 Panell àrea de treball 

 Barra de menú 

 Barra d'eines 

De totes aquestes zones s'ha fet un anàlisi exhaustiu de totes les funcionalitats que es 
poden trobar, ja sigui mitjançant el ratolí (clic a botons de la GUI, menú desplegable 
del botó dret, passar per sobre d'informació amb el ratolí) o informació visible des de la 
GUI. 

 

IMPORTANT: en la recerca d'informació, tant en la guia d'usuari dels programes com 
en els fòrums de debat online, s'usa de forma indistinta les paraules "panell", "vista" i 
finestra". S'ha considerat, per conveniència a l'hora de facilitar la lectura i per 
correctesa lèxica (i més concretament, tecnològica) diferenciar aquestes paraules: 

 

 Panell: és una zona en la GUI on es pot visualitzar diferent informació segons 
la funcionalitat que es tracti (per exemple, es veurà informació diferent si es 
tracta una fitxa de persona que si es tracta l'arbre genealògic, però el panell 
només servirà com a "contenidor" per a mostrar-ho). 

 Vista: és tota la informació que es mostrarà a l'hora d'interactuar amb el 
programa, dins un panell. Per exemple, el panell  "Àrea de treball" ens permet 
mostrar diferents tipus de vistes segons si ens interessa veure/editar l'arbre 
genealògic, administrar continguts multimèdia (fotos, vídeos...), etc. 
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 Finestra: és un panell que conté informació, però el qual no està "fixat" a la 
GUI. Per contra, el que fa és obrir una nova GUI que conté tota la informació 
específica d'una funcionalitat o conjunt de funcionalitats. Per exemple, al editar 
informació d'una persona concreta en la vista d'arbre genealògic, s'obre una 
nova pantalla (finestra) que conté la informació específica. 

 

En la següent imatge es poden veure les diferents zones que s'han usat per fer la 
classificació: 

 

 

 

 
 
 

2.2.1 Panell arbre genealògic 

Aquest panell és compartit per totes les vistes de l'àrea de treball. És per això que 
sempre serà visible i contindrà la mateixa informació. El seu ús per tant, es vincula a la 
vista que s'està veient. Per exemple, en la vista d'arbre genealògic mostrarà informació 
sobre el llistat de persones que conformen l'arbre i, al accedir (doble clic de ratolí) a 
una d'elles, mostrarà informació sobre aquesta; mentre que en la vista de Fotos, es 
mostrarà una llista de les mateixes persones, però al accedir a una d'elles es 
mostraran les seves fotos. 

Les accions de visualització i funcionalitats bàsiques compartides entre les pestanyes 
del panell són:  

 Minimitzar/maximitzar vista arbre genealògic. 

 Mostrar persona seleccionada. 

 

Panell Arbre Genealògic Panell Àrea de Treball 

Barra de 
Menú 

Barra d'eines 
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Pestanya Llista de persones 

 Cerca ràpida (per nom i cognom). 

 Mostrar resum sobre la persona (per sobre el ratolí). 

 Mostrar informació sobre la persona (doble click persona de la llista). 

 Ordenar llista de persones (per nom, cognom, ID, parentesc). 

 Cerca bàsica (cerca guardada) ---> Mirar el detall de les funcionalitats que 
ofereix aquesta cerca a la finestra de cerca (apartat 2.2.11). 

 Cerca avançada (cerca guardada) ---> cercar per la informació bàsica incloent  
notes, fotos i familiars. Mirar el detall de les funcionalitats que ofereix aquesta 
cerca a la finestra de cerca (apartat 2.2.11). 

 Editar cerques guardades. 

 Mostrar arbre a partir d'una persona i centrar-lo en pantalla (botó dret). 

 Administrar fotografies d'una persona (botó dret). Veure detall de la vista de 
fotos en l'apartat 2.2.3. 

 Mostrar gràfics dels ancestres (botó dret). Veure detall de la vista de gràfics en 
l'apartat 2.2.6. 

 Generar reports (botó dret). Veure detall de la vista de reports en l'apartat 2.2.7. 

 Smart Research (botó dret): cerca per Internet d'informació relacionada amb la 
persona. Veure detall de la vista de Smart Research en l'apartat 2.2.5. 

 Buscar parentesc entre la persona seleccionada i la persona de la portada. 

 Buscar parentesc entre la persona seleccionada i una altra a seleccionar. 

 

Pestanya Arbre Genealògic Jeràrquic 

 Cerca ràpida (per nom i cognom). 

 Mostrar arbre genealògic de la llista d'arbres. 

 Veure branca familiar específica d'una família (també amb botó dret). 

 Administrar fotos de la família/branca familiar (botó dret). 

 Expandir el llistat familiar (botó dret). 

 Mostrar espòs/esposa (botó dret sobre el dibuix de la cara). 

 Mostrar gràfics d'ancestres (botó dret). Veure detall de la vista de gràfics en 
l'apartat 2.2.6. 

 Generar reports (botó dret sobre el dibuix de la cara). Veure detall de la vista 
de reports en l'apartat 2.2.7. 

 Smart Research (botó dret): cerca per Internet d'informació relacionada amb la 
persona. Veure detall de la vista Smart Research en l'apartat 2.2.5. 

 Buscar parentesc entre la persona seleccionada i la persona de la portada. 

 Buscar parentesc entre la persona seleccionada i una altra a seleccionar. 
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2.2.2 Àrea de treball: Vista arbre genealògic 

 

Aquesta és la vista per defecte dins l'àrea de treball, que mostra informació en forma 
d'arbre de les persones (persona principal, ancestres i descendents) afegides en el 
projecte. També es pot accedir a ella ja sigui pels botons "Portada" o "Arbre" de la 
barra d'eines o a través de la barra de menú, concretament l'opció "Veure" i "Navegar 
a Portada". 

 

 

 

 

Afegir família 

En el supòsit que el projecte obert sigui nou i no s'hagi ficat cap informació, es permet, 
clicant un botó, crear una família bàsica (persona principal, marit(s)/muller(s), fills, 
pares de la persona i de la marit(s)/muller(s) i pares dels pares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Generacions 

Fitxa de Persona 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  23 

Fitxa de persona 

La fitxa de persona dóna informació amb detall sobre l'individu que es mostra 
centrat/da a la pantalla. Family Tree Builder mostra per defecte la fitxa de persona de 
l'individu principal i la seva esposa més grans i amb més informació visible que les 
d'ancestres i descendents. Si es vol centrar la vista en una altra persona es pot fer 
amb doble clic sobre la persona en qüestió o a través del panell d'arbre genealògic 
(apartat 2.2.1). Les funcionalitats (o conjunt de funcionalitats en el cas de cada 
pestanya) són: 

 Veure/ocultar informació addicional sobre la persona. 

 Mostrar informació genealògica principal sobre la persona (pestanya persona): 

En aquesta pestanya es mostra informació general sobre nom i cognoms, la 
data de naixement, el nom de la muller/marit i els germans considerats, el ID 
(número identificador de la base de dades que emmagatzema totes les 
persones de l'arbre) i l'última data d'edició de la persona. 

 Mostrar informació addicional sobre la persona (pestanya informació): 

En aquesta pestanya es mostra informació sobre la data de naixement, 
professió (quina o quines són), educació (estudis, centre i data de titulació), 
nacionalitat, religió i títol nobiliari. 

 Mostrar informació de contacte sobre la persona (pestanya contacte): 

En aquesta pestanya es mostra informació de contacte sobre la direcció (o 
direccions) de vivenda, ciutat, província/estat, codi postal, país, telèfon(s), fax, 
e-mail, lloc web i data en què es va allotjar a la vivenda. 

 Mostrar informació sobre notes escrites sobre la persona (pestanya notes): 

En aquesta pestanya es mostren el recull de notes que descriuen informació 
addicional. 

 Afegir/treure fotografies/vídeos/documents de la persona. 

 Editar informació de cada pestanya. La informació detallada de tot el que es pot 
editar sobre la persona es pot veure a l'apartat 2.2.12  de Finestra de Persona. 

 Vincular persona a localització geogràfica (mapa online). 

 

Control de Generacions 

 Seleccionar una persona (centrar-la a la vista i mostrar més informació). 

 Ampliar/reduir el nombre de generacions a mostrar per pantalla. 

 Cercar persones (cerca idèntica a la ja esmentada en el panell d'arbre 
genealògic, bàsica i avançada, que es pot veure en l'apartat 2.2.11). 

 Afegir persona a l'arbre. 

 Canviar l'estil d'arbre. 

 Editar la informació de relacions (afegir informació principal sobre fill/filla de la 
persona seleccionada o pares). 
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2.2.3 Àrea de treball: Vista de Fotos  

 

Tot i tenir el nom de "vista de fotos", aquesta vista ens permet administrar diferents 
tipus d'arxius: 

o Fotos (en formats JPEG, TIFF). 

o Documents (en format de Word ".doc" i ".docx" o PDF) . 

o Arxius de vídeo (en formats Divx, MPEG1 i 2, WMV). 

o Arxius d' àudio (en formats MP3, WMA). 

Per conveniència, usarem el terme "objectes multimèdia" o "media" en l'enumeració de 
les següents funcionalitats, fent referència a qualsevol tipus d'arxiu suportat dels abans 
esmentats. 

Per accedir a la Vista de Fotos es pot fer des de la barra d'eines, icona de Fotos. Les 
funcionalitats que es poden trobar en aquesta vista són: 

 Filtrar els arxius a mostrar (vídeo/àudio, text, fotos) de forma no disjunta. 

 Crear un àlbum de fotos (només fotos), afegint fotos de persones/fets 
concretes. 

 Mostrar tots els objectes multimèdia de la llista de persones (panell llista de 
persones) i, per tant, de l'arbre del projecte. 

 Mostrar els objectes multimèdia seleccionats (només una persona, vàries 
persones, familiars de la persona). 

 Mostrar els objectes multimèdia a pantalla gran/Ampliar (zoom in)/Reduir (zoom 
out). 

 Mostrar els objectes multimèdia com pictograma (com un mosaic de només 
fotos, sense informació de cada fotos). 

 Canviar la mida del pictograma. 

 Fer una visualització tipus diapositives. 

 Seleccionar l'objecte multimèdia com a principal per a mostrar. 

 Ordenar els objectes multimèdia segons criteris (ordre alfabètic, per data). 

 Veure les associacions fetes a l'objecte multimèdia en qüestió. 

 Associar els objectes multimèdia a persones. 

 Associar els objectes multimèdia al Cementiri Virtual (zona que guarda totes les 
fotos de defuncions i enterraments/funerals). 

 Associar fets als objectes multimèdia. 

 Importar objectes multimèdia. 

 Afegir/Eliminar objectes multimèdia sense associar. 

 Cercar objectes multimèdia. Les opcions de cerca són semblants de la cerca 
avançada guardada de persona. En l'apartat 2.2.11 es fa un resum de quines 
diferències hi han entre la cerca de fotos i la de persona. 

 Filtrar objectes multimèdia segons criteris (totes, cementiri virtual, cerca 
guardada). 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  25 

 Editar informació d'objectes multimèdia. A continuació es presenta una imatge 
que mostra l'aspecte de la vista (o sub-vista, dins la vista de fotos) d'edició: 

 

 

Hi ha certa informació editable que és exclusiva de fotos, com és el cas del 
marcatge de fotos. No obstant tots els tipus diferents d'arxius suportats 
comparteixen les mateixes pestanyes, cadascuna d'elles editable 
independentment del format d'arxiu.  

La informació de cada pestanya és la següent: 

o Informació bàsica: aquí es pot editar el títol, la data de publicació de la 
foto/vídeo/arxiu de text, el lloc.  

o Associació: aquí  es poden associar persones de l'arbre a les persones 
que surten en la foto concreta. Aquesta opció d'associació és només 
usada per fotos. En  la part de sota sortirà una zona de marcatge de les 
cares de la foto. 

o Notes: aquí es pot fer una breu descripció sobre l'objecte multimèdia. 

o Revers: aquí es pot tant escriure com seleccionar el revers de la foto, si 
també s'ha inclòs com una nova foto. 

o Opcions: aquí es poden activar/desactivar les opcions de detectar cares 
de la foto de forma automàtica o si la imatge és en realitat un document 
escanejat. 

 

 

 

 

 

Zona 
d'edició  
per pestanya 

Zona de marcatge 
de foto 
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2.2.4 Àrea de treball: Vista Smart Matches 

 

Smart Matches és una funcionalitat que té Family Tree Builder, semblant a altres 
productes al mercat, que permet comparar persones concretes de l'arbre o arbres 
genealògics d'un projecte amb informació que hi ha a Internet per poder trobar 
informació (persones, fets) que pot arribar a estar relacionada amb més o menys 
correctesa amb aquestes persones seleccionades.  

Tenint una modalitat de subscripció permet fer ús del motor de cerca web de 
MyHeritage.com, el qual permet mostrar coincidències igualment, però de forma més 
acurada, al ser un motor de cerca més potent que el propi de Family Tree Builder. 

Per tant és una eina de contrast d'informació per la xarxa. Aquesta funcionalitat és 
accessible en el Family Tree Builder mitjançant el botó "Matches" de la barra d'eines. 

Les funcionalitats (o més ben dit, sub-funcionalitats) de Smart Matches són: 

 Publicar arbre genealògic al perfil propi d'usuari dins el portal MyHeritage.com 
(aquest punt s'explica en més detall en l'apartat 2.2.14 de Publicacions). 

 Mostrar llistat de coincidències de totes les persones de l'arbre (ja sigui en 
forma de taula de persones o mostrant els arbres). 

 Mostrar coincidències per una persona concreta. 

 Mostrar coincidències fent ús del motor de cerca web (només subscripció). 

 Contrastar coincidències. 

 Eliminar coincidències. 

 Contactar amb el creador de l'arbre extern. 

 Combinar coincidències concretes com a persones en l'arbre propi. 

 Vincular/desvincular arbre extern (el de les coincidències) amb l'arbre propi. 

 Actualitzar la cerca. 
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2.2.5 Àrea de treball: Vista de Smart Research 

 

Smart Research és una funcionalitat de Family Tree Builder que permet fer una cerca  
a diferents bases de dades d'Internet per trobar possibles persones  que estiguin 
relacionades amb altres persones dins l'arbre genealògic i d'arxius relacionats amb 
persones. 

Per tant, és una eina de cerca en la xarxa. La principal diferència amb Smart Matches 
és que aquest primer permet cercar informació dins el portal MyHeritage només, sobre 
persones i/o fets que altes usuaris de Family Tree Builder han publicat al seu lloc. En 
canvi Smart Research fa un procés d'investigació i cerca (mitjançant uns algorismes 
més complexos) en diferents bases de dades per tot Internet, tot buscant la màxima 
qualitat d'entrega de possibles coincidències. A banda d'això, Smart Research es pot 
executar en un segon pla, mentre la persona pot treballar en altres coses en el 
projecte. 

Aquesta eina és accessible en el Family Tree Builder a través del botó "Investigar" de 
la barra d'eines o de la mateixa opció en la barra de menú. 

A continuació s'enumeren les sub-funcionalitats que es donen: 

 Ordenar la gent que es vol fer consulta segons criteris (foto, qualitat de la 
informació, nom, data de naixement, data de defunció). 

 Cerca de persones usant Smart Research. 

 Mostrar resultats obtinguts per la cerca . 

 Fer una comparació resultat a resultat amb la informació que es té en l'arbre 
genealògic (o arbres) del projecte. 
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2.2.6 Àrea de treball: Vista de Gràfics i Finestra de Gràfics 

 

Aquesta vista permet crear i administrar gràfics. Els gràfics són representacions 
gràfiques dels arbres genealògics o altra informació del projecte, la qual també és 
editable. Aquests arbres són la versió final que es pot o bé imprimir o bé guardar com 
a imatge. 

La finestra de gràfics és una finestra que serveix per editar certes característiques dels 
gràfics. Aquesta finestra es detalla a continuació també. 

Les funcionalitats que es donen: 

 Mostrar gràfic d'ancestres horitzontal o verticalment. Aquest arbre mostra 
l'individu en qüestió, el seu cònjuge, els pares, de cadascú, els avis, etc. 

 Mostrar gràfic de descendents. Aquest arbre mostra l'individu en qüestió, el seu 
cònjuge, els fills, els néts, etc. Horitzontal o verticalment. 

 Mostrar gràfic en forma de vano. Aquest arbre mostrar una combinació (si es 
vol) d'ancestres i descendents en una disposició en forma de vano. 

 Mostrar gràfic de família propera. Mostra ancestres i descendents immediats. 

 Canviar opcions de gràfic. Aquesta funcionalitat és en realitat un subconjunt de 
funcionalitats agrupades en una finestra a part, la finestra de gràfics. Aquestes 
sub-funcionalitats, agrupades per pestanyes, són les següents: 

o General: aquí es pot editar el títol, nombre de generacions a sortir, mida 
i format de foto i la orientació de cada node del gràfic. 

o Fets: aquí es pot seleccionar de diferents llistes de fets els que es vol 
que surtin en el gràfic, amb informació addicional de data, descripció, 
lloc i causa de defunció. Els fets que es poden afegir són: naixement, 
educació, defunció, immigració, matrimoni, nacionalitat, notes, 
professió,religió,residència, sepultura, temps de vida (data de 
naixement i de defunció). La informació possible a mostrar d'aquests 
fets és la descripció del fet, la data, el lloc i en el cas de defunció, la 
causa (descripció addicional). 

o Disseny, requadres, tipus de lletra, fons, línees: totes aquestes 
pestanyes permeten editar aspectes estètics sobre una plantilla de 
gràfic, com els marcs de cada persona (escollir entre diferents tipus), 
les línies que ajunten els marcs (gruix, mida, color, format), les lletres 
(tipus, mida, color, format) i el color, transparència i contrast del fons. 

o Idioma: aquí es pot escollir si l' idioma usat en el gràfic es vol que sigui 
el mateix de la interfície o un diferent i si es vol visualitzar un segon 
idioma. 

 Escollir l'aparença (estètica) de les plantilles del gràfic. 

 Guardar el gràfic en imatge (JPEG) o en arxiu de text (PDF). 

 Imprimir el gràfic. 

 Tancar/eliminar el gràfic. 
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2.2.7 Àrea de treball: Vista de Reports i Finestra de Reports 

 

Aquesta vista permet crear i manegar reports. La finestra de reports permet configurar 
certes opcions sobre els reports, que a continuació també es detallen. 

Els reports són documents que guarden informació prèviament editada en l'arbre 
genealògic, ja sigui de persona (reports personals), de fets o altres tipus (per exemple 
taules de familiars, llibre familiar, etc). 

La vista de reports és accessible a través del botó Report de la barra d'eines. 

Les funcionalitats que es donen: 

 Configurar l'aparença (estètica del report): la configuració dels reports (dins de 
la barra de menú Reports --> Opcions de report) obre la següent finestra de 
reports (o opcions de report). 

 

Aquí es poden mostrar tots els fets significatius, els fets buits (o no completats), 
incloure notes i canviar el format de pàgina (número de pàgina), escollir si es 
vol incloure fets en l' idioma del report, incloure el llinatge patern i mostrar el ID 
(identificador que emmagatzema la base de dades de l'arbre) de la persona, a 
més d'escollir opcions de mostrar fotos. 

També es pot escollir el tipus, format, mida, color de lletra i si es volen incloure 
o no les fonts d' on s'ha extret la informació.  
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 Generar un report de llibre. Un report de llibre inclou la informació a escollir 
sobre totes les característiques de l'arbre genealògic. Concretament s'escollirà 
l' idioma i les relacions de la persona principal de l'arbre genealògic (aquesta 
personal també es pot escollir), tals com ancestres, descendents, relacions 
directes i indirectes, notes, fonts, índexs de llocs/dates/persones.  

 Generar un report de grup familiar. Aquest report mostra la informació a escollir 
per cada persona de l'arbre en forma de taula, on cada fila és un ítem 
d'informació. 

 Generar un report de parentiu. Aquesta opció genera un document de text on 
s'afegeix una línia de text per cada persona, el parentiu que té amb altres 
persones i a quants passos està de la persona de referència en l'arbre. 

 Generar un report d'ancestres. Genera un report només d'ancestres, 
enumerats per generacions, segons la persona principal escollida. 

 Generar un report de descendents. Genera un report només de descendents, 
enumerats per generacions, segons la persona principal escollida. 

 Generar un report de línia de temps. Es genera una taula ordenada 
cronològicament que conté l'any de naixement, una breu descripció, el nom i 
una foto de les persones emparentades. 

 Generar un report de sumari de descendents. Aquest sumari és una estructura 
d'arbre sempre descendent i amb un únic fill/pare on només es fica la relació 
que es té amb la persona immediatament de sota, junt amb la informació del 
nom, data de naixement - data de defunció i foto. 

 Generar un report de llista de direccions. Aquest report conté una llista 
ordenada alfabèticament de les persones (nom) i la seva informació de 
direcció/telèfon. 

 Administrar els reports de la carpeta de reports (obrir, crear, eliminar, guardar 
el report (PDF, RTF o HTML)). 

 Imprimir el report. 
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2.2.8 Àrea de treball: Vista d'investigació 

 

La vista d'investigació ens permet fer cerques especialitzades realitzades per nosaltres 
sobre noms, cognoms de persones. És diferent a les funcionalitats de Smart Match i 
Smart Research. El primer és una cerca dins de la mateixa base de dades de 
MyHeritage.com on es fa un contrast d'informació. El segon permet fer una cerca de 
millor qualitat contrastant la informació de diverses bases de dades. La vista 
d'investigació permet fer una cerca similar al de Smart Research però amb les 
següents diferències: 

1. L'eina que s'usa és el motor de cerca propi de MyHeritage.com, no els 
algorismes de Smart Research (per tant, la potència de càlcul i complexitat és 
superior. 

2. Usa dues tecnologies diferents, Soundex i Megaplex. Aquestes tecnologies 
permeten codificar els noms amb números únics basats en la manera com els 
noms sonen (no com s'escriuen) i així permeten comparar aspectes com 
l'evolució d'un cognom, per exemple. És a dir, busca possibles evolucions de 
Sánchez ( Sanchis, Sánchiz, p.ex.) i les afegeix com a possibles resultats dins 
el motor de cerca. 

3. La cerca es fa en centenars de bases de dades (Smart Research és una eina 
més limitada. 

4. La cerca és activa, mentre que Smart Research la pot fer en segon pla. 

5. La cerca es fa a través de navegador (tot i que es fa en la zona d'àrea de 
treball, realment s'obre una finestra de navegador). 

Les cerques que es poden dur a terme són molt similars a les de Smart Research i, 
per tant, les funcionalitats venen a ser les mateixes però en una vista diferent i usant 
un motor més potent. 
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2.2.9 Barra de menú 

Aquí es fa un recull de funcionalitats agrupades segons cada menú de la barra de 
menú. Cada subopció de menú (arxiu, editar...) és en realitat un conjunt de 
funcionalitats que a la vegada, cadascuna d'elles poden ser també un grup de 
funcionalitats (com és el cas d'administrar projecte del menú arxiu). Com que es 
segueix una classificació de funcionalitats segons interaccions que l'usuari pot fer amb 
el programa, es farà un llistat d'aquestes sub-funcionalitats (siguin úniques o un 
conjunt a enumerar) que es poden trobar a cada opció de menú. 

 

Menú Arxiu 

 Administrar projecte (crear un nou, obrir un existent, desar-lo amb o sense 
nom, tancar-lo, restaurar-lo, editar informació del projecte -nom del projecte, 
descripció, lloc on es guarda). 

 Demanar ajut per projecte (Recolzar Projecte). 

 Importar/exportar arxius GEDCOM (.GED), en .zip i en format family tree 
legends (.ftl) o en format natiu .ftm. 

 Imprimir informació sobre el projecte (gràfics, arbres, reports). 

 Tancar el programa Family Tree Builder. 

 

Menú Editar 

 Copiar/Enganxar/Tallar informació escrita. 

 Cercar informació (apartat 2.2.11). 

 Importar/exportar a Excel o a un fitxer de CVS. 

 

Menú Veure 

 Mostrar/ocultar la barra d'eines. 

 Mostrar/ocultar la barra d'estat. 

 Navegar en l'àrea de treball (moure's a la vista anterior/posterior, tornar a la 
persona de portada). 

 Minimitzar/maximitzar vista arbre genealògic. 

 Maximitzar la finestra de programa a pantalla completa. 

 Anar a la vista d'arbre genealògic (apartat 2.2.2). 

 Anar a la vista de fotos (apartat 2.2.3). 

 Anar a la vista Smart Matches (apartat 2.2.4). 

 Anar a la vista Smart Research (apartat 2.2.5). 

 Mostrar informació sobre les fonts (apartat 2.2.15). 

 Mostrar informació dels repositoris (apartat 2.2.15). 

 Mostra informació dels llocs (apartat 2.2.16). 
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Menú Gràfics 

 Mostrar gràfic d'ancestres. 

 Mostrar gràfic de descendents en forma de vano. 

 Mostrar gràfic de família propera. 

 Editar contingut/informació del gràfic (apartat 2.2.6). 

 Canviar aparença (estètica) de les plantilles del gràfic. 

 

Menú Reports 

 Generar un llibre de reports assistit. 

 Generar un report de la persona seleccionada i la família immediata. 

 Generar un report de la persona seleccionada i tots els parentescs que té en 
l'arbre. 

 Generar un report específic dels fets de la persona seleccionada amb els seus 
ancestres/descendents. 

 Generar un report de línea temporal de successos (fets). 

 Generar un report de llista de direccions de persones. 

 Administrar (obrir/eliminar/copiar/enganxar) reports. 

 Canviar opcions d'informació a sortir en el report (apartat 2.2.7). 

 

Menú Favorits 

 Afegir/eliminar persona a favorits. 

 Consultar favorits. 

 Ordenar favorits (pujar/baixar les persones de la llista de favorits). 

 

Menú Investigar  

 Investigar persona seleccionada (cercar informació per Internet). 

 Investigar totes les persones de l'arbre seleccionades. 

 

Menú Publicador 

 Publicar el projecte al lloc web de MyHeritage (al lloc específic de l'usuari). 

 Editar opcions de publicació de la informació del projecte (apartat 2.2.14). 
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Menú Eines 

 Actualitzar Family Tree Builder. 

 Canviar d'idioma del programa (apartat 2.2.13). 

 Traduir informació de l'arbre a altres idiomes (apartat 2.2.13). 

 Editar informació de l'autor del projecte (nom complet, direcció, ciutat, 
província, país, codi postal, telèfon(s), fax, e-mail, lloc web i copyright), aquesta 
informació sortirà com a informació d'autor en els arxius GEDCOM. 

 Mostrar Cementiri Virtual (conté informació sobre text, fotos, vídeos, etc de 
defuncions). 

 Configurar el programa Family Tree Builder  (apartat 2.2.17). 

 

Menú Ajuda 

 Consultar la guia d'usuari. 

 Consultar informació sobre les versions del programa. 

 Consultar informació sobre l'empresa MyHeritage.com. 
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2.2.10 Barra d'eines 

 
La barra d'eines conté dreceres a algunes de les opcions de cada menú de la barra de 
menús, les quals solen ser les més usades. Aquestes dreceres es representen per 
icones gràfiques. 
 
Els següents grups d'icones gràfiques conformen totes les icones de la barra d'eines, 
agrupades segons les funcionalitats que donen: 
 

 Icones de gestió d'arxius/projectes: crear nou/obrir/guardar projecte. 

 Icones de navegació dins el projecte: passar a la següent/anterior vista i tornar 
a la vista inicial. 

 Icona d'arbre: mostra la vista d'arbre genealògic. 

 Icona de fotos: mostra la vista de fotos. 

 Icona d'Investigar: mostra la vista de Smart Research. 

 Icona de Gràfics: mostra la vista d'idiomes. 

 Icona de Reports: mostra la vista de reports. 

 Icona de Publicar: mostra la vista de publicació. 

 Icona de Premium: mostra la pàgina web per subscripcions Premium a 
MyHeritage. 

 Icona d'Idiomes: mostra la finestra de canvi d'idioma del programa. 

 Icona d'Ajuda: mostra la guia d'usuari.  
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2.2.11 Finestra de cerca 

 

En aquesta finestra es poden realitzar cerques. Totes les cerques que es facin,  ja 
siguin de tipus bàsic o avançada, poden ser guardades (també eliminades) 
opcionalment. La diferència principal entre una cerca de tipus bàsic i una de tipus 
avançat és que l'avançada afegeix als seus criteris de cerca tota la informació ficada 
en la cerca bàsica més nous criteris específics.  

IMPORTANT: existeixen diversos tipus de cerca, la principal és la de cerca de 
persona, que es detalla a continuació. No obstant també es pot fer cerca de fotos, les 
quals, a nivell funcional fan un tractament de la cerca molt semblant. Per aclariment 
s'ha fet un recull de totes les cerques  en aquest apartat, ja que serà un element 
important que servirà en la fase 2 com a criteri de diferenciació funcional entre els 
diferents productes de la comparativa. 

Passem a detallar ara la cerca de persona. 

Cada tipus de cerca de persona (bàsica i avançada) té una pestanya dins la finestra, 
com es pot veure en la imatge següent: 

 

 

 

La pestanya de persona "bàsic" permet fer una cerca de noms, amb diferents criteris 
(que sigui idèntic, que estigui contingut, que comenci o acabi per un conjunt de 
paraules, que estigui o no buit, que soni com una altra paraula - aquest últim fa ús de 
la tecnologia Soundex, de la qual es parla per sobre en l'apartat 2.2.8 de vista 
d'investigació -). 

Concretament els noms que es poden mirar són: nom, cognom, nom o cognom 
indistintament, cognom de casat/casada, àlies, nom religiós, prefixos i sufixos. 
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També es pot fer una cerca de persona mirant informació dels fets, concretament es 
pot cerca per fet segons la data que va ocórrer, el lloc, una breu descripció i el tipus de 
fet. La llista de tipus de fets es pot trobar en l'Annex 1. 

Finalment a la cerca bàsica també es pot incloure informació sobre el sexe de la 
persona (si és home, dona o desconegut). 

La pestanya de cerca avançada conté la següent informació: 

 

 

Principalment la cerca avançada inclou la cerca bàsica i nous paràmetres, 
concretament : 

 Notes: les notes poden ser de qualsevol tipus, notes de persona o notes de fets 
i poden complir certes condicions a l'hora d'escriure les paraules clau (que sigui 
idèntica, que estigui continguda, que comenci o acabi per un conjunt de 
paraules, que estigui o no buida, que soni com una altra paraula - aquest últim 
fa ús de la tecnologia Soundex, de la qual es parla per sobre en l'apartat 2.2.8 
de vista d'investigació -). 

 Fotos: les condicions de cerca de persona segons criteri de fotos són si té o no 
una foto, o vàries fotos. 

 Família: les condicions de cerca de persona segons criteri de família fan 
referència al nombre de cònjuges, fills, pares i germans que es puguin tenir. 

També es pot fer administració de les cerques guardades, bàsicament es tracta 
d'editar el nom de la consulta, copiar/enganxar, moure-la de carpeta, eliminar-la. 
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A continuació parlarem sobre la cerca de fotos. Tot i ésser una pestanya que forma 
part de la vista de fotos, per conveniència a nivell conceptual s'ha decidit incloure en 
aquest apartat de cerca, ja que en el fons la cerca que es pot fer en fotos no dista 
gaire de la cerca de persona. 

A continuació mostrem una imatge de la pestanya de cerca de fotos: 

 

 

 

Els criteris de cerca per fotos són de tres tipus: informació de la foto, persones i 
famílies en la foto i per últim, fets associats a la foto. 

Sobre la informació de foto, es pot cercar per títol, data, lloc i si es troba o no en un 
àlbum de fotos, amb certes condicions (que sigui idèntic, que estigui contingut, que 
comenci o acabi per un conjunt de paraules, que estigui o no buit, que soni com una 
altra paraula - aquest últim fa ús de la tecnologia Soundex, de la qual es parla per 
sobre en l'apartat 2.2.8 de vista d'investigació -). 

Les persones o famílies, permet afegir/retirar/netejar en una graella persones ja 
incloses en l'arbre o arbres genealògics del projecte, incloent descendents, tot l'arbre o 
les persones específiques. 

Els fets associats es poden incloure per una persona específica. 
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2.2.12 Finestra de detall de persona 

 
Aquesta finestra conté tota la informació editable de persona. Les pestanyes d'aquesta 
finestra són: principal, informació, aspecte físic, contacte, cites, notes i fets. A 
continuació passem a analitzar cadascuna de les pestanyes, començant per la de 
principal: 
 

 
 
Aquesta pestanya permet editar informació sobre el sexe de la persona (home, dona, 
sexe desconegut), el nom i cognom a més a més d'opcions de noms en el botó 
"Nombre" (prefix, sufix, àlies, nom religiós, cognom anterior), e-mail, lloc de naixement 
i data de naixement, si està o no mort i informació sobre la defunció (data, lloc, causa, 
lloc on ha sigut enterrat). 
El botó de fotos permet vincular/desvincular una foto o vàries (en llistat) a la persona 
concreta. 
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La següent pestanya és la d'informació: 
 

 
 

En aquesta pestanya es pot editar informació sobre la professió (primera i segona 
professió), educació (tipus, data d'estudis acabats, lloc on s'han cursat), identificació 
(religió, nacionalitat i títol nobiliari), a més de poder fer les dades privades si es publica 
informació en el lloc virtual. 
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La següent pestanya mostra informació sobre l'aspecte físic de la persona: 
 

 
 
Concretament es pot editar l'alçada, pes, color de cabell, color d'ulls, descripció física i 
informació mèdica. 
 
La següent pestanya mostra informació de contacte de la persona: 
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En la pestanya de contacte es pot editar informació per una (o vàries) direcció(ns), 
concretament la informació a editar és: direcció 1 i 2 (si s'escau), ciutat, 
estat/província, codi postal, país, telèfon(s), fax, e-mail, lloc web i data. 
A part de poder afegir noves direccions amb tota aquesta informació, també es pot 
eliminar. 
 
La següent pestanya és la pestanya de cites: 
 

 
 
En aquesta pestanya es poden vincular cites a una persona, les cites són una font, 
amb un número de pàgina o URL, una escala de fiabilitat, una data de registre de la 
font i el text de la font. Tota aquesta informació és editable. També es poden afegir 
més d'una cita a una persona i eliminar cites. Per a més informació sobre cites i fonts 
mirar l'apartat 2.2.15 sobre fonts. 
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La següent pestanya permet afegir notes, editar-les, eliminar-les, fer-les públiques al 
lloc virtual i associar-li cites prèviament creades (pestanya anterior): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  44 

La següent pestanya permet administrar els fets: 
 

 
 
Amb aquesta pestanya es poden crear fets significatius en la vida de la persona, 
ordenar-los, editar-los per tipus (la mateixa llista que la de l'apartat 2.2.11 de cerca --> 
per criteri: fets), data, lloc i descripció. 
 
A més a més a cada fet se li poden associar notes, fotos i cites de la persona. A part, 
es pot fer l'administració d'eliminar, crear nous fets. 
 
 
IMPORTANT: Cal comentar que la versió usada de Family Tree Builder (versió 
5.0.0.1988) té una última pestanya, de nom "Más", que afegeix marcadors d'ADN (es 
pot posar informació sobre anàlisi d'informació d' ADN - d'escollir entre diferents 
empreses de genètic en les que es pot publicar aquesta informació) a la persona i fer 
una llista de tasques d'investigació sobre la persona, d'aquesta manera es pot dur un 
seguiment de la persona que s'està investigant. 
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2.2.13  Finestra d'idioma 

 

En aquesta finestra es pot canviar l' idioma tant de la interfície com de les dades del 
projecte. Els idiomes suportats són 35, entre ells, castellà i català.  

L' idioma de la interfície fa referència a totes les paraules que es poden veure en tot 
moment en les diferents parts de la interfície gràfica d'usuari (GUI), tals com botons, 
menús, pestanyes, etc. 

L' idioma de les dades fa referència a tota la informació que es guarda dels arbres del 
projecte. 

Les funcionalitats que es donen són: 

 Canviar l' idioma de la interfície. 

 Canviar l' idioma de les dades. Amb aquesta opció només es poden usar com a 
màxim dos idiomes principals a l'hora de guardar les dades, dels 35 que es 
suporten. 

 Traduir informació concreta del projecte (tot el projecte, només la finestra o 
vista seleccionada, d'un camp específic). 

 Usar el teclat virtual. El teclat virtual és una eina que permet usar un teclat  
gràfic (GUI) en comptes del físic, per l' idioma que s'està fent servir. 
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2.2.14 Finestra de publicació 

 

En aquesta finestra es pot publicar al portal web de MyHeritage.com els arbres 
genealògics que conformen un projecte, junt amb tots els arxius vinculats (fotos, 
vídeos, etc), així com possibles gràfics i reports. 

Cada persona pel fet de tenir un producte de Family Tree Builder té una compta 
associada. Aquesta compta permet tenir un lloc virtual propi dins del portal principal on 
afegir tota la informació que es vulgui publicar, de forma pública o privada, a Internet. 

Si la persona decideix fer un pla de subscripció (pagament) se li estenen certes 
característiques de publicació web, tals com més espai per guardar dades al lloc 
virtual, p.ex. (consultables a la taula de subscripcions de l' Annex 1). 

Les funcionalitats associades són les següents: 

 Publicar manualment/automàticament la informació dels arbres del projecte en 
el lloc virtual. 

 Establir grups de publicació de la informació del projecte (crear-los, afegir nova 
gent, eliminar-la). Aquests grups poden entrar i administrar la informació del 
projecte a través d'una compta de correu i contrasenya. 

 Fer que el contingut sigui públic/privat (només pels contactes d'amistat de 
MyHeritage.com). 

 Crear una nova zona virtual (dins del mateix lloc virtual de la compta de 
l'usuari) per publicar informació diferent. 

 Eliminar continguts del lloc virtual. 
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2.2.15 Finestra de fonts i finestra de repositoris 

 

En la finestra de fonts es pot fer una administració de les fonts d'informació que s'han 
usat, ja siguin de biblioteques, monestirs, per Internet, etc, i que poden ser útils per 
enriquir d'informació els arbres del projecte.  

 

IMPORTANT: és important diferenciar aquí què considera el programa Family Tree 
Builder com a fets, cites i notes.  

Una nota és qualsevol escrit, vinculable a una persona o fet, per exemple.  

Una cita és informació específica d'una font, per una persona. Aquesta informació té 
els camps següents: font, amb un número de pàgina o URL, una escala de fiabilitat, 
una data de registre de la font i el text de la font. La font és el lloc d' on s'ha extret 
certa informació.  

Un fet és un esdeveniment editable via la finestra de detall de persona (apartat 2.2.12). 

 

La finestra de repositoris permet emmagatzemar i administrar informació sobre els 
repositoris d' on s'ha extret informació. 

Aquestes finestres són accessibles des de la barra de menús, Veure ---> Fonts o 
Veure ---> Repositoris. 

Les funcionalitats que es poden trobar en aquesta finestra són les següents: 

 Definir/eliminar noves fonts. 

 Editar informació sobre la font (títol, abreviatura, autor, any de publicació, 
agència, text descriptiu). 

 Veure totes les fonts relacionades a informació de l'arbre (persones, fets) 

 Definir/eliminar repositoris. 

 Editar informació dels repositoris (nom, direccions, telèfons de contacte, 
localització per estat/província/ciutat, lloc web). 

 Veure tots els repositoris. 
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2.2.16 Finestra de llocs 

 
Aquesta finestra permet administrar, gràcies a l'ús de les llibreries de Google Maps i de 
Geonames.org, les localitzacions que es poden vincular als fets dins de la fitxa (fitxa) 
d'una persona de l'arbre genealògic. 
 
Aquestes opcions de mapa es poden trobar des de la barra de menú, Veure ---> Llocs. 
 
Les funcionalitats són: 
 

 Veure la llista de llocs i a quins fets estan vinculats. 
 

 Canviar la localització/desvincular lloc /afegir nou vincle d'un lloc amb un fet. 
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2.2.17 Finestra de configuració del Family Tree Builder 

 

Les següents funcionalitats queden recollides dins la finestra d'opcions, accessible des 
de la barra de menú, concretament Eines --> Opcions. Moltes d'aquestes funcionalitats 
fan referència al canvi de paràmetres de visibilitat de camps en l'arbre genealògic, 
còpies de seguretat i canvis en algunes de les altres funcionalitats abans esmentades, 
com Smart Research i Smart Matching.  

Aquí es fa un recull de les funcionalitats que es poden trobar en aquesta finestra, 
algunes d'elles s'han agrupat ja que conceptualment fan el mateix.  

Totes les funcionalitats de mostrar suposarem la contrapartida de "no mostrar" com a 
inclosa: 

 General: 

o Canviar el directori de guardar el projecte. 

o Mostrar finestra de benvinguda. 

o Escollir el temps de freqüència al crear un arxiu de backup. 

 

 Mostrar informació d'arbre: 

o Mostrar el text que es posarà quan el nom i el cognom estiguin buits. 

o Canviar el format de cognoms (adaptant el cognom de casada, ordre 
dels cognoms, posar prefixes/sufixes). 

o Usar/No usar la Tradició Espanyola per a construir els cognoms dels 
descendents (fa referència a que s'agafi el primer cognom de pare i 
mare com a cognoms del fill, en aquest ordre). 

o Activar/desactivar l'eina d'autocompletat de noms. 

o Mostrar icones representatives de fets importants (holocaust, defunció, 
làpides). 

o Canviar el color de fons de les fitxes masculines/femenines de persona. 

o Mostrar edat. 

 

 Gestió d'alertes 

o Establir alertes per edats mínimes (entre cònjuges, entre ancestres i 
descendents). 

o Establir alertes segons el format de data de naixement. 

o Establir alertes segons el sexe i la quantitat de casaments en una 
mateixa persona (parelles del mateix sexe, persona que té més d'una 
parella). 

 

 Fotos 

o Canviar el posicionament, mida i alertes abans d'eliminar les fotos. 
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 Opcions de data 

o Canviar el tipus de calendari (gregorià, hebreu, republicà francès). 

o Canviar format de dia, mes i any (ordre dels factors). 

 

 Opcions de Smart Match, Smart Research i Publicacions a web 

o Activar/desactivar l'actualització automàtica. 

o Activar/desactivar quan els noms/cognoms són semblants (per exemple 
Sarah amb Sara, Harry amb Harold, etc). 

o Augmentar/reduir el nombre de peticions concurrents al comparar amb 
altres bases de dades. 

o Pujar la informació de publicació directament al lloc virtual. 

o Augmentar/disminuir la freqüència automàtica de pujades al lloc virtual. 

o Codificar la informació a publicar. 

 

 Eina de mapes 

o Revisar els llocs amb les llibreries usades de geografia. 

o Indicar les fonts d'informació geogràfica (Google maps, Geonames.org). 

 

 Altres 

o Usar com a protector de pantalla informació (fotos, arbres) de 
MyHeritage.com. 
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2.2.18 Opcions de botó dret del ratolí 

 

Les següents opcions són accessibles al clicar amb el botó dret del ratolí sobre 
informació o objectes en pantalla concrets. Aquestes opcions són diferents segons la 
vista que estigui visible en el moment de clicar, no obstant es poden accedir a totes 
elles mitjançant la barra de menú o la barra d'eines.  

Per tant es poden considerar una drecera a la consulta/cerca/edició d'informació d'una 
vista concreta. Aquestes opcions són, segons la vista: 

 Editar informació de la fitxa de persona (la mateixa que en la fitxa de l'apartat 
2.2.2). 

 Eliminar la persona. 

 Consultar una persona concreta dins l'arbre i diferent a la clicada, la qual queda 
en el centre del l'arbre genealògic. 

 Afegir la persona a la llista de Favorits. 

 Mostrar breu informació sobre el parentesc (ancestres, descendents) de la 
persona. 

 Administrar (afegir informació/editar/separar/eliminar) pares, germans, 
conjugues, fills. 

 Administrar (afegir/editar/eliminar) i mostrar fotos de la persona. 

 Crear gràfics de la persona i els ancestres/descendents a seleccionar . 

 Crear reports de la persona i els ancestres/descendents a seleccionar . 

 Editar informació d'elements multimèdia. 

 Eliminar element multimèdia. 

 Editar estètica del report/gràfic. 
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2.3 Extracció i classificació de funcionalitats: Family Tree Builder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l'apartat 2.2 hem dut a terme un anàlisi exhaustiu a nivell funcional del programa 
Family Tree Builder. D'aquest anàlisi hem extret una llista de funcionalitats, 
classificades segons les diferents visualitzacions que es poden fer en pantalla amb el 
programa (això és, vistes i finestres, principalment), per tant aquesta enumeració és 
depenent del programa. 

És important recordar que l'objectiu final d'aquesta primera fase és obtenir una 
plantilla, classificada en grups funcionals, que sigui independent del programa i de la 
tecnologia que s'empri i per tant, que ens pugui servir per a qualsevol programa en la 
següent fase de comparativa. 

A arrel d'això s'ha fet una nova classificació de funcionalitats segons l'esquema de la 
imatge que obre aquest apartat. Cada grup (o quadre blau) engloba un conjunt de 
funcionalitats les quals comparteixen característiques a nivell conceptual. Els 
diferents grups són els següents: 

 Grup de configuració d'informació: engloba totes aquelles funcionalitats que 
permeten canviar les dades inicials d'algunes de les diferents variables que 
conformen el nucli del programa, connectivitat o aspectes de vistes/finestres. 

 Grup d' administració de recursos: engloba totes les funcionalitats d'edició, 
modificació, organització i planificació de dades del sistema i eines associades 
a aquest (com per exemple, editar fitxes de persones o idioma, imprimir, etc.). 

 Grup de multimèdia: engloba totes les funcionalitats referents a la visualització i 
tractament multimèdia que es poden incorporar a un projecte del programa. 

 Grup de cerca: engloba totes les funcionalitats que permeten dur a terme 
cerques de qualsevol tipus. 

 Grup de publicació: engloba totes les funcionalitats de publicació d'informació a 
partir de l'arbre que s'ha editat (és a dir, generar gràfics, reports, etc). 

 Grup de visualització: engloba totes les funcionalitats relacionades amb el 
mostrar informació de qualsevol tipus per pantalla. 

 Grup de funcionalitats externes: són aquelles que ocorren dins el programa 
però que es connecten amb l'exterior, per tant usen eines externes. 

 

Cerca 

Publicació 

Configuració 
d'informació 

Externes del 
sistema 

Administració de 
recursos 

Multimèdia Visualització 
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IMPORTANT: aquesta classificació en set grups està subjecta a canvis en el 
desenvolupament del projecte. Per tant pot existir una evolució/modificació dels grups 
funcionals o de les seves sub-categories, la qual serà explicada (i es faran els canvis 
pertinents) on pertoqui. En el capítol 3 (apartat 3.1) es podrà veure quina serà la 
classificació per grups finals i es faran les justificacions pertinents. 

 

A continuació classificarem les funcionalitats analitzades del primer programa: 

2.3.1 Funcionalitats de configuració del sistema 

 

 Canviar el directori de guardar el projecte. 

 Mostrar/ocultar finestra de benvinguda. 

 Escollir el temps de freqüència al crear un arxiu de backup. 

 Mostrar el text que es posarà quan el nom i el cognom estiguin buits. 

 Canviar el format de cognoms (adaptant el cognom de casada, ordre dels 
cognoms, posar prefixes/sufixes). 

 Usar/No usar la tradició espanyola pels cognoms de descendents. 

 Activar/desactivar l'eina d'autocompletat de noms. 

 Mostrar icones representatives de fets importants (holocaust, defunció, etc). 

 Canviar el color de fons de les fitxes masculines/femenines de persona. 

 Mostrar/ocultar edat a les fitxes de persones. 

 Establir alertes: 

o Per edats mínimes (entre cònjuges, entre ancestres i descendents). 

o Segons el format de data de naixement. 

o Segons el sexe i la quantitat de casaments en una mateixa persona. 

 Canviar el posicionament, mida i alertes abans d'eliminar les fotos. 

 Canviar el tipus de calendari (gregorià, hebreu, republicà francès). 

 Canviar format de dia, mes i any (ordre dels factors). 

 Activar/desactivar l'actualització automàtica. 

 Activar/desactivar quan els noms/cognoms són semblants (per exemple Sarah 
amb Sara, Harry amb Harold, etc). 

 Augmentar/reduir el nombre de peticions concurrents al comparar amb altres 
bases de dades. 

 Pujar la informació de publicació directament al lloc virtual. 

 Augmentar/disminuir la freqüència automàtica de pujades al lloc virtual. 

 Codificar la informació a publicar. 

 Revisar els llocs amb les llibreries usades de geografia. 

 Indicar les fonts d'informació geogràfica (Google maps, Geonames.org). 

 Usar com a protector de pantalla informació (fotos, arbres) de MyHeritage.com. 
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2.3.2 Funcionalitats de cerca 

 

 Motor de cerca del programa 

o Cerca ràpida (per nom i cognom) de persona. 

o Realitzar cerca bàsica (cerca guardada) de persona: 

 Per nom i cognom segons criteris: idèntic, contingut en una 
paraula, comença o acaba amb les lletres usades, que estigui o 
no buit, que soni com una altra paraula.  

 Altre informació del nom: àlies, nom religiós, prefixos, sufixos, 
cognom de casat/casada. 

 Per fet: data d'ocurrència, lloc, breu descripció i tipus de fet. 

 Per sexe: home, dona, desconegut. 

o Realitzar cerca avançada (cerca guardada) de persona: 

 Notes: ja siguin de fets o de persona, es cercaran paraules 
segons criteris (idèntic, contingut en una paraula, comença o 
acaba amb les lletres usades, que estigui o no buit, que soni 
com una altra paraula).  

 Fotos: si té o no foto(s). 

 Família: nombre de cònjuges, fills, pares i germans que es 
puguin tenir. 

o Realitzar cerca guardada de fotos: 

 Per informació de foto: títol, data, lloc, si es troba o no en un 
àlbum de fotos, amb certes condicions (idèntic, contingut en una 
paraula, comença o acaba amb les lletres usades, que estigui o 
no buit, que soni com una altra paraula).  

 Per persones o familiars: permet afegir/retirar/netejar en una 
graella persones de l'arbre per cercar. 

 Per fets associats a persona: per persona o fet específic. 

 Smart Match 

o Cercar coincidències amb persones per Internet. 

o Mostrar llistat de coincidències de totes les persones de l'arbre(s). 

o Mostrar coincidències per una persona concreta. 

o Contrastar coincidències. 

 Smart Research 

o Ordenar la gent que es vol fer consulta segons criteris (foto, qualitat de 
la informació, nom, data de naixement, data de defunció). 

o Cerca de persones usant Smart Research (cerca especial per Internet). 

o Mostrar resultats obtinguts per la cerca . 

o Fer una comparació resultat a resultat amb la informació de l'arbre. 
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2.3.3 Funcionalitats d'administració de recursos 

 

 Arbre 

o Afegir/eliminar persona a l'arbre i vincular-la/desvincular-la a altres.  

o Combinar coincidències de cerca per Internet en l'arbre. 

o Vincular/desvincular arbre extern de coincidències amb l'arbre propi. 

 

 Persona  

o Vincular persona a localització geogràfica (mapa online). 

o Associar foto(s) a la persona. 

o Editar informació de persona: 

 Detalls principals: nom, cognom, sexe, opcions de nom, data i 
lloc de naixement, e-mail, data/causa i lloc de defunció (si cal), 
lloc d'enterrament. 

 Detalls específics: professió (primera i segona), educació (tipus, 
data d'estudis acabats, lloc on s'han cursat), identificació (religió, 
nacionalitat i títol nobiliari). 

 Detalls fisiològics: alçada, pes, color de cabell, color d'ulls, 
descripció física i informació mèdica. 

 Contacte: direcció 1 i 2 (si s'escau), ciutat, estat/província, codi 
postal, país, telèfon(s), fax, e-mail, lloc web i data. 

 Cites: font, amb un número de pàgina o URL, escala de fiabilitat,  
data de registre de la font i el text de la font.  

 Notes. 

 Afegir/eliminar marcadors d'ADN. 

 Crear un llistat de tasques d'investigació a descobrir sobre la 
persona. 

 Fets 

o Crear/eliminar fet. 

o Editar informació del fet: nom, data, lloc, descripció. 

o Associar element al fet: notes, fotos i cites de la persona.  
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 Sistema 

o Administrar projecte: crear un nou, obrir un existent, desar-lo amb o 
sense nom, tancar-lo, restaurar-lo, editar informació del projecte -nom 
del projecte, descripció, lloc on es guarda. 

o Demanar ajut per projecte (Wizard). 

o Importar/exportar arxius GEDCOM (.GED), .zip i family tree legends 
(.ftl). 

o Imprimir informació sobre el projecte (gràfics, arbres, reports). 

o Tancar el programa Family Tree Builder. 

o Copiar/Enganxar/Tallar informació escrita. 

o Importar/exportar a Excel o a un fitxer de CVS. 

o Afegir/eliminar persona a favorits. 

o Actualitzar Family Tree Builder. 

o Editar informació de l'autor del projecte (nom complet, direcció, ciutat, 
província, país, codi postal, telèfon(s), fax, e-mail, lloc web i copyright), 
aquesta informació sortirà en els arxius GEDCOM. 

 

 Idioma 

o Canviar d'idioma de la interfície. 

o Traduir informació de l'arbre a altres idiomes. 

o Canviar l' idioma de les dades.  

o Traduir informació concreta del projecte (tot, només finestra o camp). 

o Usar el teclat virtual. 

 

 Fonts, repositoris 

o Definir/eliminar noves fonts. 

o Editar informació sobre la font (títol, abreviatura, autor, any de 
publicació, agència, text descriptiu). 

o Definir/eliminar repositoris. 

o Editar informació dels repositoris (nom, direccions, telèfons de contacte, 
localització per estat/província/ciutat, lloc web). 

 

 Llocs 

o Canviar la localització/desvincular lloc /afegir nou vincle d'un lloc amb 
un fet. 
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 Cerca 

o Crear una cerca guardada de persona o fotos. 

o Editar una cerca guardada de persona o fotos. 

o Eliminar una cerca guardada de persona o fotos. 

o Canviar el nom a la cerca guardada de persona o fotos. 

o Moure de directori el fitxer de cerca de guardada de persona o fotos. 

o Eliminar coincidències de Smart Match.  

o Actualitzar cerca de Smart Match. 

 

 Multimèdia 

o Afegir/Eliminar objectes multimèdia sense associar. 

o Associar/treure els objectes multimèdia a persones. 

o Associar/treure els objectes multimèdia al Cementiri Virtual (zona que 
guarda totes les fotos de defuncions i enterraments/funerals). 

o Associar/treure fets als objectes multimèdia. 

o Editar informació dels objectes multimèdia: 

 Informació bàsica: títol, data de publicació, lloc. 

 Associar persones de l'arbre a les cares de la foto (només fotos). 

 Notes. 

 Revers: afegir la foto de revers i una breu descripció. 
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2.3.4 Funcionalitats de publicació 

 

 Gràfics 

o Mostrar gràfic d'ancestres horitzontal o verticalment.  

o Mostrar gràfic de descendents.  

o Mostrar gràfic en forma de vano.  

o Mostrar gràfic de família propera.  

o Guardar el gràfic en imatge (JPEG) o en arxiu de text (PDF). 

o Imprimir el gràfic. 

o Tancar/eliminar el gràfic. 

o Canviar opcions de gràfic:  

 General: títol, nombre de generacions a sortir, mida i format de 
foto i la orientació de cada node del gràfic. 

 Fets: tipus de fet, data, descripció, lloc i causa de defunció.  

 Disseny, requadres, tipus de lletra, fons.  

 Idioma. 

 Escollir l'aparença (estètica) de les plantilles del gràfic. 

 Reports 

o Generar un report de llibre.  

o Generar un report de grup familiar.  

o Generar un report d'ancestres.  

o Genera un report només d'ancestres, enumerats per generacions, 
segons la persona principal escollida. 

o Generar un report de descendents.  

o Generar un report de línia de temps.  

o Generar un report de sumari de descendents. 

o Generar un report de llista de direccions. 

o Administrar els reports de la carpeta de reports (obrir, crear, eliminar, 
guardar el report (PDF, RTF o HTML)). 

o Imprimir el report. 

o Importar objectes multimèdia. 

o Configurar l'aparença (estètica del report):  

 Incloure fets significatius, fets buits (o no completats), idioma del 
fet, ID i llinatge patern. 

 Incloure notes  

 Mostrar/ocultar fotos. 

 Tipus, format, mida, color de lletra  

 Incloure fonts d' on s'ha extret la informació.  
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2.3.5 Funcionalitats de gestió multimèdia 

 Filtrar els tipus d'arxius a mostrar (vídeo/àudio, text, fotos) de forma no disjunta. 

 Filtrar objectes multimèdia segons criteris (totes, cementiri virtual, cerca 
guardada). 

 Crear un àlbum de fotos (només fotos), afegint fotos de persones/fets 
concretes. 

 Mostrar tots els objectes multimèdia. 

 Mostrar els objectes multimèdia seleccionats (només una persona, vàries 
persones, familiars de la persona). 

 Mostrar els objectes multimèdia a pantalla gran/Ampliar (zoom in)/Reduir (zoom 
out). 

 Mostrar els objectes multimèdia com pictograma (com un mosaic de només 
fotos, sense informació de cada fotos). 

 Canviar la mida del pictograma. 

 Fer una visualització tipus diapositives. 

 Ordenar els objectes multimèdia segons criteris (ordre alfabètic, per data). 

 Veure les associacions fetes a l'objecte multimèdia en qüestió. 
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2.3.6 Funcionalitats externes al sistema 

 Mostrar/ocultar dades en el lloc virtual. 

 Publicar manualment/automàticament la informació dels arbres del projecte en 
el lloc virtual. 

 Dur a terme cerques fent ús del motor de cerca web (només subscripció). 

 Mostrar coincidències fent ús del motor de cerca web (només subscripció). 

 Contactar amb el creador de l'arbre extern SMART MATCH. 

 Establir grups de publicació de la informació del projecte 

o Crear grup. 

o Afegir participant. 

o Eliminar participant.  

o Donar/treure permisos. 

 Fer que el contingut sigui públic/privat (només pels contactes d'amistat de 
MyHeritage.com). 

 Crear una nova zona virtual (dins del mateix lloc virtual de la compta de 
l'usuari) per publicar informació diferent. 

 Eliminar continguts del lloc virtual. 
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2.3.7 Funcionalitats de visualització 

 

 Sistema 

o Mostrar/ocultar la barra d'eines. 

o Mostrar/ocultar la barra d'estat. 

o Navegació de l'àrea de treball (moure's a la vista anterior/posterior, 
tornar a la persona de portada). 

o Minimitzar/maximitzar vista arbre genealògic. 

o Maximitzar la finestra de programa a pantalla completa. 

o Anar a la vista d'arbre genealògic. 

o Anar a la vista de fotos. 

o Anar a la vista Smart Matches. 

o Anar a la vista Smart Research. 

o Mostrar informació sobre les fonts. 

o Mostrar informació dels repositoris. 

o Mostra informació dels llocs. 

o Consultar favorits. 

o Ordenar favorits (pujar/baixar les persones de la llista de favorits). 

o Mostrar Cementiri Virtual (conté informació sobre text, fotos, vídeos, etc 
de defuncions). 

o Consultar la guia d'usuari. 

o Consultar informació sobre les versions del programa. 

o Consultar informació sobre l'empresa MyHeritage.com. 

 

 Arbre  

o Minimitzar/maximitzar/moure's per arbre genealògic. 

o Mostrar arbre genealògic de la llista d'arbres. 

o Mostrar l'arbre genealògic de diferents formes: descendent. 

o Veure branca familiar específica d'una família (també amb botó dret). 

o Ampliar/reduir el nombre de generacions a mostrar per pantalla. 
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 Persona 

o Centrar persona seleccionada en pantalla. 

o Mostrar resum sobre la persona. 

o Mostrar una llista de les persones de l'arbre en format taula: 

 Nom. 

 Cognom. 

 ID de la persona en l'arbre. 

 Parentesc proper (ancestres i descendents). 

o Ordenar llista de persones (per nom, cognom, ID, parentesc). 

o Mostrar informació sobre la persona: 

 Informació general: nom, cognom, data de naixement, el nom de 
la muller/marit i els germans considerats, el ID dins l'arbre  i 
l'última data d'edició de la persona. 

 Informació específica: professió, educació (estudis, centre i data 
de titulació), nacionalitat, religió i títol nobiliari. 

 Informació de contacte: direcció, ciutat, província/estat, codi 
postal, país, telèfon(s), fax, e-mail, lloc web i data en què es va 
allotjar a la vivenda. 

 Notes. 

o Mostrar/ocultar informació addicional sobre la persona (en la seva fitxa). 

o Mostrar espòs/esposa de la persona seleccionada. 

 

 Fets 

o Mostrar fets creats. 

o Ordenar fets. 

 

 Fonts, repositoris  

o Veure totes les fonts relacionades a informació de l'arbre (persones, 
fets) 

o Veure tots els repositoris. 

 

 Llocs 

o Veure la llista de llocs i a quins fets estan vinculats. 
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2.4 Anàlisi funcional: Family Tree Maker 2011 
 

A continuació es troba l'anàlisi del segon programa, Family Tree Maker 2011. Aquest 
està dividit en tres grans apartats: barra de menú, barra d'eines i àrea de treball (per 
cada àrea de treball es farà un anàlisi a part). 

 

 

 

 

2.4.1 Barra d'eines 

La barra d'eines en aquest programa ens permet navegar entre les diferents àrees de 
treball, és a dir, cada botó d'aquesta barra canvia els continguts de l'àrea de treball. 
Per tant podem entendre que cada botó és una funcionalitat de navegació o 
visualització d'informació. Així, les diferents funcionalitats ofertes són: 

 Anar a l'àrea de Plan (pla). 

 Anar a l'àrea de People (persones). 

 Anar a l'àrea de Places (llocs). 

 Anar a l'àrea de Media (multimèdia). 

 Anar a l'àrea de Source (fonts). 

 Anar a l'àrea de Publish (publicar). 

 Anar a l'àrea de Web Search (cerca web). 

Barra d' eines Barra de menú 

Àrea de treball 
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IMPORTANT: Family Tree Maker és un programa que dóna, en comparativa amb 
Family Tree Builder més facilitats a nivell de visualització d'informació i repetició 
d'aquesta. Això implica que moltes de les funcionalitats associades a diferents àrees 
de treball (o vistes dins una mateixa àrea de treball) es puguin mostrar i editar en 
altres. En aquest anàlisi es fa un recull exhaustiu de totes elles, es repeteixin o no. 

 

2.4.2 Barra de menú: funcionalitats compartides 

 

Totes les àrees de treball comparteixen la barra de menú. No obstant en algunes 
d'aquestes s'inclouen noves opcions (grups de funcionalitats) específiques de l'àrea 
que s'està visitant. 

En aquest apartat farem un recull de totes les opcions compartides entre àrees que, 
com es veurà, cadascuna és un grup de funcionalitats que, en alguns casos, cada 
funcionalitat és en realitat un petit conjunt de funcionalitats. 

Les funcionalitats específiques de barra de menú (és a dir, menús específics segons 
l'àrea de treball que ens trobem) es poden veure en detall en els apartats 
corresponents segons l'àrea de treball. 

Tot seguit passem a enumerar cada opció de la barra de menú i, per cada opció, 
detallarem les funcionalitats o grups de funcionalitats: 

 

Menú File (Arxiu) 

 Obrir nou projecte. 

 Obrir nou projecte en finestra nova. 

 Importar com a nou arbre: la importació de formats es pot veure en l'apartat 
2.4.3 de pla. 

 Importar llibres familiars (es veurà què són a l'apartat 2.4.6 de "media"). 

 Unir projectes: aquesta funcionalitat permet unificar diferents arbres de 
diferents projectes de Family Tree Maker. 

 Tancar projecte. 

 Exportar projecte. 

 Fer còpia de seguretat del projecte (backup). 

 Restaurar projecte. 

 Privatitzar projecte: aquesta funcionalitat permet canviar els permisos de 
lectura i edició a l'hora de publicar el projecte per Internet. 

 Activar/desactivar mode offline: per defecte, Family Tree Maker es configura 
amb connexió oberta a Internet (per a fer cerques, entre d'altres). Aquesta 
funcionalitat permet canviar a mode offline/online. 

 Tancar Family Tree Maker 2011. 
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Menú Edit (Edició) 

 Desfer/refer: opcions de desfer/refer canvis en l'edició d'informació. 

 Tallar/copiar/enganxar informació. 

 Suprimir informació. 

 Seleccionar tota la informació de l'àrea de treball. 

 Afegir símbols especials. 

 Editar persona: és un accés directe a una finestra d'edició idèntica a la de 
persona de l'àrea de treball Persones (veure apartat 2.4.5). 

 Editar relació: el mateix que en editar persona, obre una finestra idèntica a la 
de persona de l'àrea Persones (veure apartat 2.4.5). 

 Trobar persones duplicades: permet cercar i gestionar i gestionar persones 
duplicades (veure apartat 2.4.10 de finestres de cerca). 

 Trobar individu: permet fer una cerca ràpida segons criteri d'un individu (veure 
apartat 2.4.10 de finestres de cerca). 

 Trobar i canviar: permet cercar paraules relacionades a individus, fets, fonts, 
etc i canviar-les per altres (veure apartat 2.4.10 de finestres de cerca). 

 Manegar fets: aquesta funcionalitat és en realitat un conjunt de funcionalitats, 
mostrades en una nova finestra que permeten gestionar els fets registrats. Les 
funcionalitats associades: 

o Crear nou fet: s'ha de ficar informació sobre el nom del fet, nom curt, 
abreviatura, si és individual o compartit i la informació que contindrà 
(data, data/lloc, data/lloc/descripció, només descripció). 

o Editar fets creats per l'usuari/existents: en el cas de fets d'usuari, 
permet modificar el nom del fet, nom curt, abreviatura, si és individual o 
compartit i la informació que contindrà (data, data/lloc, 
data/lloc/descripció, només descripció). En el cas de fets existents, 
només la informació que contindrà. 

o Eliminar fet creat per l'usuari. 

o Usar l'ajuda del programa. 

o Mostrar tots els fets existents. Els fets que venen per defecte es 
mostren en l'Annex 1. 

 Manegar fonts: aquesta opció és un conjunt de funcionalitats, agrupades en 
una finestra. Els detalls es poden veure en l'apartat 2.4.7. 
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 Manegar repositoris: aquesta opció és un conjunt de funcionalitats, agrupades 
en una finestra. Les funcionalitats associades a aquesta finestra són les 
següents: 

o Mostrar un llistat de tots els repositoris. 

o Crear un nou repositori (afegint nom, direcció, número de telèfon i 
correu electrònic). 

o Editar la informació del repositori (nom, direcció, número de telèfon i 
correu electrònic). 

o Eliminar un repositori. 

o Mostrar les fonts linkades al repositori en qüestió. 

o Reemplaçar (reescriure) un repositori per un altre. 

o Usar l'ajuda de repositoris. 

 Manegar esdeveniments històrics: aquesta opció és un conjunt de 
funcionalitats, agrupades en una finestra. Les funcionalitats associades a 
aquesta finestra són les següents: 

o Mostrar llistat d'esdeveniments històrics (tant els creats com per 
defecte). 

o Crear un nou esdeveniment històric: títol, data, lloc, categoria (que 
permet seleccionar la zona històrica segons continent o zona 
geogràfica, la qual també es pot editar afegint/editant/eliminant noves 
categories) i descripció. 

o Editar esdeveniment (sigui creat per l'usuari o no). 

o Eliminar esdeveniment. 

o Consultar ajuda d'esdeveniments històrics. 

 

Menú View (veure) 

 Anar a la pantalla prèvia/posterior. 

 Canviar de vista: plan (pla), people (persones), places (llocs), media 
(multimèdia), sources (fonts), publish (publicar), web search (cerca web). 
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Menú Tools (eines) 

 Calculador de dates: és una eina que té com a funcionalitats associades 
calcular la data o l'edat d'una persona quan succeeix cert esdeveniment en la 
seva vida, concretament: 

o Calcular data de naixement de la persona partint de la informació d'edat 
d'aquesta i data de quan va succeir un esdeveniment concret. 

o Calcular la data d'un esdeveniment afegint l 'informació d'edat de la 
persona en el moment que va succeir aquest i la data de naixement. 

o Calcular l'edat de la persona donant la data de naixement i/o la data de 
succés d'un esdeveniment. 

 Calculador de relacions: és una eina que recull un conjunt de funcionalitats que 
permet visualitzar senzillament les relacions d'una persona amb altres 
membres de l'arbre. Les funcionalitats associades són les següents: 

o Calcular la relació d'una persona amb una altra persona de l'arbre. 

o Modificar la relació d'una persona amb la persona relacionada (aquesta 
opció és només activa en el cas que existeixin vàries relacions entre les 
dues persones, per exemple relació "d'amistat" i familiar). 

o Veure el chart (gràfic) de les relacions. Sobre els gràfics es veurà en 
detall en l'apartat 2.4.8 de publicacions. 

o Veure l'ajuda del calculador de relacions. 

 Calculador de Soundex: recordem en aquest punt que Soundex és una 
tecnologia que permet codificar els noms amb números únics basant-se en 
com sona (oïda) el nom en comptes de com s'escriu. Això permet agrupar 
"numèricament" grups de noms que poden ser el mateix nom, dit de forma 
diferent (ex: Harold i Harry, Sara i Sarah). Les funcionalitats són: 

o Mostar el nombre associat al nom de la persona. 

o Seleccionar/canviar la persona a mostrar. 

o Veure l'ajuda del calculador de Soundex. 

 Global Spell Check (comprovador global d'escriptura): és una eina que permet 
comprovar en llengua anglesa errors ortogràfics o de data. Les funcionalitats 
associades són: 

o Comprovar errors (ortogràfics, de dates). 

o Veure ajuda del comprovador global d'escriptura. 

 Resoldre tots els noms de llocs: és una eina que permet resoldre tots aquells 
llocs que potencialment equivocats o no reconeguts per les eines de 
geolocalització. Les funcionalitats associades són: 

o Mostrar llocs no reconeguts i suggeriments. 

o Canviar el nom no reconegut per un de nou o pel suggerit. 

o Guardar text en descripció (per exemple, guardar el nom no reconegut 
per si després es vol canviar). 

o Cercar un altre suggeriment. 

o Ignorar que no s'hagi reconegut. 
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 Convertir noms: aquesta és una funcionalitat que permet canviar el format de 
lletra del nom, posant el cognom (o segon cognom) en majúscules o 
minúscules. 

 Compactar arxiu: és una funcionalitat que permet comprimir el projecte tant en 
mida de l'arxiu com treure espais o zones en blanc en els textos. 

 Informació d'usuari: aquesta opció obre una finestra d'edició d'informació sobre 
l'usuari del programa. Les funcionalitats associades són les següents: 

o Editar informació de l'usuari (nom, cognoms, direcció, ciutat, 
estat/província, codi postal, país, telèfon, direcció de correu electrònic). 

o Esborrar tota la informació. 

o Veure l'ajuda sobre informació d'usuari. 

 Plugins: aquesta opció ens permet gestionar i importar plugins al programa 
Family Tree Maker. Concretament tenim com a funcionalitats: 

o Importar nous plugins. 

o Mostrar una llista dels plugins que s'estan usant. 

o Organitzar els plugins en grups. 

o Eliminar plugins. 

 Opcions: aquí se'ns mostra en una nova finestra totes les opcions de 
configuració de Family Tree Maker. Degut a la quantitat d'aquestes, es 
tractaran en un apartat a part (2.4.11). 

 

Menú Help (ajuda) 

 Mostrar l'ajuda de Family Tree Maker. 

 Mostrar el Centre d'Ajuda Online. 

 Navegar pels tutorials d'entrenament. Aquesta funcionalitat permet ensenyar a 
l'usuari els conceptes bàsics de Family Tree Maker a través d'uns menús que 
expliquen com usar les diverses eines. 

 Consultar la Companion Guide (guia d'acompanyant). La guia d'acompanyant 
és un document en PDF, un manual d'usuari explicat de forma més senzilla. 

 Registrar Family Tree Maker. Permet registrar el producte, la qual cosa ofereix 
l'oportunitat de subscriure's a Ancestry. 

 Activar subscripció amb Ancestry. Activant la subscripció amb Ancestry es 
poden accedir a les següents funcionalitats: 

o Incorporar els arbres del lloc virtual d'Ancestry al programa Family Tree 
Maker. 

o Fer cerques amb el motor d'Ancestry. 

o Publicar al lloc virtual d'Ancestry. 

 Actualitzar el programa. 

 Veure informació sobre el fabricant. 
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2.4.3 Àrea de treball: Plan (pla) 

 

L'àrea de treball de pla serveix com a centre de control per gestionar els arbres que 
formen part d'un projecte. Per tant és una àrea que permet principalment portar 
l'administració, monitorització i gestió dels arbres de projecte i les tasques pendents de 
fer, a més de mostrar informació de la compta d'usuari amb la web d'Ancestry.com. 

Aquesta àrea no té associada cap nova opció a la barra de menú, per tant des d'allà 
es pot accedir a les funcionalitats de barra de menú enumerades en l'apartat 2.4.2 
únicament. 

La següent imatge ens mostra com és aquesta àrea, de la qual a continuació passem 
a detallar els diferents grups de funcionalitats: 

 

 

 

 

Pestanya New Tree (nou arbre) 

En aquesta pestanya es poden trobar funcionalitats relacionades amb la creació de 
nous arbres i importació d'arbres o informació existent prèviament (en diferents 
formats). 

 

 

 

 

Pestanyes New i Current Tree Vistes de Tree i Tasks (pestanya current tree) 

Vistes de Trees 

Vista Ancestry Web Dashboard 
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Concretament: 

 Crear nou arbre a partir d'informació bàsica de la persona (nom, sexe, data de 
naixement de la primera persona d' on començarà l'arbre, nom de pare i mare) i 
de l'arbre (nom de l'arbre, directori on es guardarà). 

 Importar un arbre d'un fitxer existent. Els fitxers suportats són Family Tree 
Maker versió 5 i superior (.ftm), GEDCOM, Personal Ancestral File (PAF), 
Legacy Family Tree, The Master Genealogist. 

 Canviar el nom del fitxer importat. 

 Canviar el directori on es guardarà l'arbre importat. 

 Mostrar arbres del lloc Ancestry.com propis (data d'última modificació, nom). 

 Carregar un arbre del lloc Acenstry.com. 

 

Pestanya Current Tree (arbre actual) 

Aquesta pestanya ens dóna informació sobre l'arbre actual en ús i ens permet editar 
tasques programades a realitzar en el procés de construcció de l'arbre. 

Les funcionalitats  de visualització d'informació de l'arbre associades són: 

 Mostrar informació sobre l'arbre actual: persona (nom i data de naixement - 
defunció) principal i persona seleccionada en l'arbre, data de creació, data de la 
última guardada, data de l'últim backup, número de persones en l'arbre, 
número de casaments en l'arbre, mida del fitxer. 

 Mostrar informació addicional sobre l'arbre actual: número de persones en 
l'arbre, número de casaments en l'arbre, mida del fitxer, número de 
generacions en l'arbre, nombre de cognoms diferents, cicle de vida mig, data 
de naixement més propera, nombre de fonts, nombre de llocs reconeguts, 
nombre de "media" (elements multimèdia). 

 Marcar persona com a principal en l'arbre. Aquesta persona servirà com inici 
per a generar l'arbre de Pedigree i altres formats d'arbre (veure apartat 2.4.4 de 
persones). 

 Anar a la persona amb data de naixement més propera a l'actualitat. 

 Mostrar ajuda de la informació detallada.  
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Pestanya Current Tree: Vista de gestió de tasques 

La gestió de tasques permet fer un seguiment de les tasques que l'usuari pot 
enumerar a l'hora de crear un projecte per millor organització de la feina feta, que està 
fent i que queda per fer. En aquesta pestanya, tenim com a funcionalitats o grups 
d'aquestes: 

 Crear una nova tasca (descripció, categoria - les categories es poden 
crear/editar/seleccionar categoria a usar/eliminar/eliminar tota la llista de 
categories/mostrar llista/consultar ajuda -, data de venciment, prioritat 
(alta/mitjana/baixa), marcar si està o no completada). 

 Editar la tasca seleccionada. 

 Esborrar la tasca seleccionada. 

 Esborrar totes les tasques completades. 

 Mostrar llistat de tasques en format de taula (descripció, categoria, persona a 
fer la tasca, venciment, data de creació). 

 Mostrar/ocultar classificació segons prioritats de la llista de categories. 

 Filtrar tasques: per no completades, per categories, no filtrar. 

 Mostrar/ocultar columnes de la taula de tasques (persona a realitzar-la, data de 
venciment, categoria, data de creació). 

 Imprimir llistat de tasques. 

 

Vista Trees (arbres) 

 

La pestanya d'arbre actual també conté dues vistes més, la primera ens permet 
navegar fàcilment entre els diferents arbres i dur a terme certes tasques de 
configuració. Les funcionalitats associades a aquestes vistes són: 

 Mostrar llistat de tots els arbres dins el projecte. 

 Obrir nou arbre com actual. 

 Obrir nou arbre en una nova finestra a part. 

 Canviar el nom a l'arbre seleccionat. 

 Esborrar arbre. 

 Esborrar l'arbre de la llista (només el treu de la llista, no l'esborra). 

 Navegar al directori on es guarden els arbres: grup de funcionalitats que 
permet copiar/enganxar/tallar/eliminar/canviar el nom d'arbres un cop s'ha 
accedit al directori. 
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Vista Ancestry Web Dashboard (taulell web d'Ancestry) 

 

La última es tracta d'un taulell que mostra informació del status online de connexió 
amb la web d'Ancestry.com. Concretament les funcionalitats associades són: 

 Mostrar informació sobre el status de connexió (nom d'usuari i status 
online/offline). 

 Mostrar informació sobre el lloc virtual dins la web d'Ancestry.com. 
Concretament es mostren les següents categories: si l'usuari està o no registrat 
a la web, els arbres penjats a la web, els missatges de la safata de missatges 
del perfil d'usuari (quantitat de nous missatges), informació sobre l'activitat de 
l'usuari en la web, feed de Twitter, links a altres webs. 

 Navegar a algun dels links de webs (Family Tree Maker, Genealogy, MyFamily, 
RootsWeb). 

 Navegar al feed de Twitter de Ancestry.com. 

 Navegar al taulell de missatges del perfil de l'usuari. 

 Navegar als nous missatges rebuts a la safata de missatges de l'usuari. 

 Navegar als arbres propis de l'usuari localitzats a Ancestry.com. 

 Mostrar/ocultar totalment alguna de les categories d'informació web abans 
esmentades (en el segon punt). 

 Activar/desactivar l'actualització d'aquesta vista segons es rebi nova informació 
al lloc web. 

 Canviar el temps d'actualització. 

 Expandir cada categoria per separat (mostrant només el títol o més informació). 

 Connectar-se (login) o desconnectar-se (logout) a la sessió d'usuari d'Ancestry. 
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2.4.4 Àrea de treball: People (persones) 

 
Aquesta àrea de treball conté tota la informació sobre les persones que formen part 
dels diferents arbres genealògics d'un projecte, a més a més de poder visualitzar 
aquests arbres. 

L'àrea de treball està dividida en diferents vistes, a més d'afegir una barra d'eines 
específica i una nova opció en la barra de menú (Person). Les vistes estan incloses a 
dues pestanyes diferents: Family i Person. Per tant, l'anàlisi funcional el durem a terme 
mirant els següents elements: 

 Pestanya de Family: conté quatre vistes, que són gestió d'índexs, historial i 
bookmarks; arbre de Pedigree, grup familiar i editar resum de persona. 

 Pestanya de Person: conté quatre vistes, que són la de fets individuals i 
compartits, edició de notes, "media" i tasques; arbre resum i edició de fonts de 
persona. 

 Barra d'eines de persona. 

 Barra de menú Person, específica d'aquesta àrea de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestanyes Family i Person 

Vista Edició Resum Persona 
Vista Grup Familiar 

Vista 
índexs, 
bookmarks i 
history 

Barra 
menú: 
Person 

Vista Arbre Pedigree 

Barra eines Person 
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Pestanya de Family 

Aquesta pestanya engloba tot allò referent a visualització i edició de la informació de 
l'arbre genealògic, a més de mostrar un breu resum sobre la persona seleccionada, 
també editable. Dins d'aquesta pestanya trobem llavors quatre vistes, cadascuna 
contenint un conjunt de funcionalitats. Les vistes són: 

 Vista d'índexs, historials i bookmarks. 

 Vista d'arbre de Pedigree (Pedigree View). 

 Vista de grup familiar. 

 Vista d'edició de resum de persona (Editing Panel). 

 

Pestanya de Family: Vista d'índexs, historials i bookmarks 

Aquesta vista ens permet dur un seguiment dels índexs (manera com s'anomena cada 
persona en un arbre de Pedigree), els historials de modificacions de persones o de 
l'arbre i les persones favorites (bookmarks). Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar a la vista d'edició de resum de persona la persona inicial. 

 Mostrar més informació addicional en la taula d'índexs (aquesta taula mostra 
informació de tots els índexs de l'arbre Pedigree, principalment el nom, però es 
pot mostrar data de naixement o de mort o de casament). 

 Ordenar els índexs en la taula d'índex per nom (alfabètic), per data de 
naixement, defunció o casament. 

 Cercar persona en la taula d'índexs. 

 Filtrar la taula per persona concreta, ancestres, descendents. 

Sobre els bookmarks i historials, s'ofereixen les mateixes funcionalitats que en les 
d'índexs (enumerades en aquesta vista). 
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Pestanya de Family: Vista d'arbre de Pedigree 

Si anteriorment s'ha creat un arbre a partir de la pestanya de Nou Arbre (New Tree) en 
l'àrea de treball de pla (veure apartat 2.4.3) aquí sortirà la informació bàsica de la 
persona principal i els noms de pare i mare. 

Aquesta vista mostra informació en format d'arbre de Pedigree de la família de la 
persona inicial. Les funcionalitats associades són les següents: 

 Mostrar arbre de Pedigree amb quatre generacions per defecte. 

 Afegir informació bàsica sobre persones en l'arbre (nom de la persona i sexe).  

 Afegir esposa a la persona inicial de l'arbre (nom i sexe). 

 Afegir fill/a a la persona inicial de l'arbre (nom i sexe). Aquesta persona es 
converteix en la persona inicial. 

 Mostrar informació bàsica (nom, foto en petit, any de naixement/defunció, a 
més de data i lloc de naixement d'una persona si es passa per sobre el ratolí) 
de la persona. 

 Canviar la persona inicial en l'arbre de Pedigree (moure-la a l'arrel). 

 Canviar el nombre de generacions a visualitzar en l'arbre. 

 Mostrar/ocultar nodes millorats (aquests nodes permeten mostrar una foto de la 
persona a part de la informació bàsica). 

 Editar persona. Obre una finestra idèntica en funcionalitats a la de la pestanya 
de persona (Person) que es veurà més endavant. 

 Mostrar detalls de persona. Redirecciona a la pestanya de persona (Persona). 

 Esborrar persona de l'arbre. 

 Focalitzar persona seleccionada (cada vegada que s'obri aquest arbre serà la 
persona que surti informació a la vista d'edició de resum de persona, dins la 
pestanya de Family). 

 Afegir/eliminar Bookmark. Permet afegir la persona en una llista de favorits. 
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Pestanya de Family: Vista de Grup Familiar 

Aquesta vista mostra informació general sobre la persona seleccionada i les persones 
vinculades a ella (en forma de taula), a més de permetre editar informació d'aquestes. 
Moltes de les funcionalitats aquí són idèntiques a les ja esmentades a la vista d'arbre 
de Pedigree, tot i així les enumerarem, ja que en algunes d'elles la presentació de la 
informació és diferent i dóna més detalls. Per tant les funcionalitats associades són: 

 Afegir esposa a la persona seleccionada (nom i sexe). 

 Afegir fill/a a la persona seleccionada (nom, sexe, data i lloc de naixement i/o 
defunció). 

 Afegir pares a la persona seleccionada o a la seva esposa (nom, sexe, data i 
lloc de naixement i/o defunció). 

 Mostrar informació bàsica (nom, any de naixement/defunció, a més de data i 
lloc de naixement d'una persona si es passa per sobre el ratolí) de la persona. 

 Mostrar els pares de la persona seleccionada. 

 Pujar/baixar una posició en la taula de fills el fill seleccionat. 

 Ordenar fills per data de naixement. 

 Editar persona. Obre una finestra idèntica en funcionalitats a la de la pestanya 
de persona (Person) que es veurà més endavant. 

 Mostrar detalls de persona. Redirecciona a la pestanya de persona (Persona). 

 Esborrar persona seleccionada. 

 Focalitzar persona seleccionada (cada vegada que s'obri aquest arbre serà la 
persona que surti informació a la vista d'edició de resum de persona, dins la 
pestanya de Family). 

 Canviar l'ordre de presentació en l'arbre les esposes. 
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Pestanya de Family: Vista d'Edició de Resum de Persona 

Com ja s'ha esmentat amb anterioritat, Family Tree Maker repeteix moltes vegades 
funcionalitats o informació a mostrar, donant així més opcions d'accés a l'usuari i 
facilitat en l'edició i gestió d'informació. Aquesta vista permet fer una edició ràpida de 
part de la informació de la persona seleccionada a través de l'arbre o de la vista de 
grup familiar. L'edició total de la informació de persona es tracta amb detall en el 
següent apartat de Pestanya de Person.  

Aquí detallem les funcionalitats d'aquesta vista: 

 Afegir nova foto a la persona (s'afegeix a una llista de fotos d'aqueta persona, 
si és la primera, es linkarà com a foto principal). 

 Linkar nova foto principal a la persona. 

 Editar fets de la persona (per defecte la informació que surt és: nom, sexe, 
edat, data i lloc de naixement i/o defunció, i si té esposa data i lloc de casament 
-a més del nom de l'esposa - ). 

 Mostrar informació següent per afegir en la vista. Aquesta informació donada 
serveix per saber quins fets importants segons el criteri de Family Tree Maker 
encara falten per completar. És diferent a la informació de tasques editades per 
l'usuari. 

 Configurar vista (fets). Aquesta opció és un conjunt de funcionalitats que 
permeten afegir/eliminar nous fets de la persona: 

o Afegir/treure fet individual, que serà visible en la vista d'edició de resum 
de persona, d'una llista de fets individuals predeterminada (Annex 1). 

o Afegir/treure fet compartit, que serà visible en la vista d'edició de resum 
de persona, d'una llista de fets compartits predeterminada (Annex 1). 

o Afegir nou fet creat per l'usuari a una de les llistes de fets (individuals o 
compartits). La informació del fet nou és: etiqueta del fet, nom curt del 
fet i abreviatura,  tipus (individual/compartit) i els elements que 
defineixen el fet (data/lloc, data/lloc/descripció, només descripció). 

o Mirar l'ajuda sobre les opcions de configurar vista (fets). 

 Afegir/eliminar nou element de "media". 

 Linkar a un element de "media" ja existent. 

 Crear un Smart Story (això es veurà en l'apartat 2.4.6 d'àrea de treball: 
"media"). 

 Afegir detalls sobre el ítem de "media". 

 Linkar/deslinkar el ítem de "media" a la persona. 

 Veure ús del element de "media" per altres persones. 

 Crear diapositiva. 

 Afegir nota de persona o de recerca. 

 Afegir/eliminar  tasca per la persona concreta. 

 Imprimir tasca de la persona. 
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Pestanya de Person 

Aquesta pestanya engloba tot allò referent a visualització i edició de la informació de 
persona, tot i que una de les vistes també mostra un arbre resum. Dins d'aquesta 
pestanya trobem llavors quatre vistes, cadascuna contenint un conjunt de 
funcionalitats. Les vistes són: 

 Vista de fets individuals i compartits. 

 Vista d'edició de notes, "media" i tasques. 

 Vista d'arbre resum. 

 Vista d'edició de fonts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista arbre resum 

Vista de fonts 

Vista de fets 

Vista notes, media i tasques 
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Pestanya de Person: Vista de fets individuals i compartits 

Aquesta vista conté informació sobre els fets de cada persona o informació de fets 
compartits (com el cas d'un casament). Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar fets individuals i/o compartits. 

 Mostrar línia temporal de la persona. 

 Mostrar relacions de la persona. 

 Afegir nou fet per defecte (naixement, mort, casament). 

 Eliminar fet seleccionat. 

 Afegir fet d'una llista de fets.  

 Marcar fet com a favorit. 

 Marcar fet com a privat. 

 Canviar les propietats del fet (si és un fet predeterminat, canviar entre mostrar 
el nom, data i lloc sense o amb descripció, si és creat per l'usuari es pot canviar 
l'etiqueta de fet, abreviatura, tipus de fet - individual o compartit - i afegir opció 
de només descripció). 

 Canviar opcions de dades del fet. Aquestes opcions es troben enumerades en 
l'apartat 2.4.11 de finestra de configuració. 
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Pestanya de Person: Vista d'edició de notes, "media" i tasques 

Amb aquesta vista es pot dur un seguiment de notes creades per l'usuari sobre una 
persona, un resum dels objectes multimèdia vinculats a la persona i de les tasques a 
fer sobre el recull d'informació de la persona que s'està tractant. Les funcionalitats 
associades són: 

 Afegir nova nota personal. 

 Afegir nova nota de recerca. 

 Canviar nota a pública/privada. 

 Canviar disseny de lletra (color, negreta/cursiva/subratllat, mida, símbols). 

 Corregir faltes de la nota (idioma anglès, canviable en opcions, apartat 2.4.11). 

 Imprimir nota. 

 Mostrar tots els elements multimèdia. 

 Mostrar només fotos. 

 Mostrar només Stories (això es veurà en detall en l'apartat 2.4.6 de "media"). 

 Afegir nou element de multimèdia. 

 Linkar/deslinkar a un element de multimèdia existent la persona seleccionada. 

 Crear Smart Story (això es veurà en detall en l'apartat 2.4.6 de "media"). 

 Escanejar element multimèdia. 

 Veure si s'està usant l'element multimèdia (si està linkat per altres persones). 

 Crear diapositiva. 

 Ordenar elements multimèdia per nom. 

 Crear/eliminar nova tasca. 

 Marcar tasca com a completada. 

 Esborrar tasques completades. 

 Filtrar tasques. 

 Imprimir tasques. 

 Classificar tasques per grups. 

 Mostrar/ocultar títols de cada grup de tasca. 
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Pestanya de Person: Vista d'arbre resum 

Aquesta vista ens permet mostrar, en un format compacte i a mode de resum part de 
l'arbre genealògic a partir de la persona seleccionada en la pestanya de Person. 

Les funcionalitats associades són les següents: 

 Mostrar breu informació d'arbre entorn de la persona seleccionada (nom de 
pare, mare, fills i de la persona seleccionada). 

 Afegir esposa/pares/fills. 

 Editar persona de l'arbre resum (obre una finestra que conté la mateixa 
informació que la pestanya de person). 

 Seleccionar persona a mostrar en l'arbre. 

 

Pestanya de Person: Vista de fonts 

Aquesta vista permet editar certa informació sobre la persona (també editable en la 
pestanya de fets compartits i individuals). Concretament mostra per defecte la foto (es 
pot canviar) de la persona i el nom, el fet de naixement (data, lloc), el qual té un botó 
d'opcions que recull les mateixes funcionalitats d'edició de fet (propietats de fet, marcar 
com a privat i/o favorit, opcions de dades). A més a més permet mostrar per cada fet 
les fonts d'aquest. Les funcionalitats associades són les següents: 

 Afegir/eliminar nova citació de font. 

 Vincular/desvincular citació de font en un fet. 

 Editar nova citació de font (la informació sobre fonts i repositoris es pot 
consultar en l'apartat 2.4.7 de sources). 

 Copiar font de citació. 

 Puntuar citació de font. 

 Veure ús de la citació de font (vincles amb altres fets). 

 

Barra de menú: Person 

Com s'ha esmentat amb anterioritat, cada àrea de treball (excepte Plan i Publicar) 
afegeix una nova opció a la barra de menú. Bàsicament en la barra de menú: person hi 
ha un recull de funcionalitats que ja s'han tractat anteriorment: 

 Afegir una persona (esposa, pares, fills, etc) o eliminar-la, posar la persona 
com a principal o canviar l'ordre de mullers, anar a la persona principal. 

 Afegir/eliminar bookmarks. 

 Fusionar dos individus. 

 Mostrar la taula d'índexs. 
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Barra d'eines de Persones 

La barra d'eines de Persones dóna quatre botons que ofereixen desplegables que 
contenen funcionalitats vistes anteriorment en alguns casos (com és el casa 
d'afegir/eliminar persones). A més a més inclou: 

 Imprimir: permet imprimir l'arbre de pedigree, un report sobre el grup familiar o 
sobre l'individu, gràfics de relacions o bé gràfic de línea temporal (veure apartat 
2.4.8), també permet imprimir un àlbum de fotos. 

 Compartir: aquesta opció permet intercanviar informació amb el lloc web 
d'Ancestry si es té un perfil creat, concretament permet enviar l'arbre al lloc 
web d'Ancestry o bé  importar/exportar informació sobre el grup familiar, sobre 
l'individu, sobre gràfics de relacions, sobre gràfic de línea temporal o bé sobre 
l'àlbum de fotos. 
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2.4.5 Àrea de treball: Places (llocs) 

 

Aquesta àrea de treball permet veure les localitzacions que s'han vinculat amb fets per 
cada individu i permet també visualitzar llocs compartits (vinculats a fets també) entre 
diferents persones. L'àrea de treball consta dels següents elements: 

 Una única pestanya per manegar llocs (manage places) que consta de tres 
vistes: llistat de llocs, mapa i persones associades. 

 Barra de menú: Place, específica d'aquesta àrea de treball. 

 Barra d'eines de Llocs. 

 

 

Pestanya Manegar Llocs: Llistat de llocs 

Aquesta vista permet cercar llocs i enumerar una llista dels llocs marcats que poden o 
no estar vinculats a fets d'una persona. Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar llistat de llocs marcats en el mapa. 

 Comprovar si els noms escrits i no reconeguts s'han escrit incorrectament (es 
pot fer per tots o per un). 

 Filtrar el llistat per lloc o persona. 

 Canviar el nom del lloc. 

 Obviar avisos per errors gramaticals. 

 Moure localització com a text de descripció (i no com a lloc) als fets associats. 

 Esborrar lloc. 

 Cercar lloc en el mapa. 

Vista de mapa Vista persones associades 

Barra de 
menú: place 

Vista de 
llistat de 
llocs 

Barra d'eines de place 
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Pestanya Manegar Llocs: Mapa 

Aquesta vista mostra un mapa mundial (usa la llibreria de Microsoft Bing Maps) amb el 
que es pot interactuar i que a més mostra les localitzacions vinculades en fets de 
persones. Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar mapa (per defecte centrat en l'última localització afegida, si no s'ha 
afegit cap mostrarà el mapa dels EEUU). 

 Ampliar/reduir la vista en el mapa (zoom in/zoom out). 

 Moure's pel mapa. 

 Canviar el mapa de vista 2D a 3D (i viceversa). 

 Canviar de vista de carretera a aèria (i viceversa). 

 Mostrar/ocultar etiquetes de noms (països, ciutats, etc) en la vista de carretera. 

 Veure el mapa en vista d'àguila (es poden veure fotografies de les cases de les 
ciutats). 

 Cercar lloc. 

 

Pestanya Manegar Llocs: Persones associades 

Aquesta vista mostra un llistat de les persones que tenen associades localitzacions als 
seus fets. Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar llistat de persones que tenen llocs vinculats a algun fet. 

 Expandir/amagar tota la informació de llocs per totes les persones del llistat. 

 Anar a la persona: porta a la pestanya de person de l'àrea de treball de 
Persones. 

 Editar persona: obre una finestra d'edició idèntica a la pestanya person de 
l'àrea de treball Persones. 

 Marcar en el mapa una localització. Això es pot fer mitjançant un marcador de 
mapa o ficant el nom del lloc o coordenades de latitud i longitud. 

 

Barra de menú: Place 

La barra de menú: place hi ha un recull de funcionalitats que ja s'han tractat 
anteriorment, les quals són mateixes que les de la pestanya de llocs: llistat de llocs. 

 

Barra d'eines de Llocs 

En la barra d'eines de Llocs dóna tres botons que ofereixen desplegables que 
contenen funcionalitats vistes anteriorment en l'àrea de treball de Llocs. Inclou: 

 Eliminar lloc seleccionat. 

 Imprimir: permet imprimir el mapa, i l'ús (vincle) del lloc amb altres fets de 
persones (ja sigui un fet seleccionat o tots). 

 Compartir: permet intercanviar informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un 
perfil creat, concretament permet enviar i importar/exportar l'ús (vincle) del lloc 
amb altres fets de persones (ja sigui un fet seleccionat o tots). 
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2.4.6 Àrea de treball: Media (multimèdia) 

 

Aquesta àrea de treball serveix com a zona d'emmagatzematge d'elements multimèdia 
(fotos, vídeos, àudio, documents en diversos formats) i de tractaments d'aquests. 
L'àrea conté els següents elements: 

 Pestanya collection (col·lecció), que conté tres vistes: grup i historials, 
thumbnails (fotos de mida petita visualitzables) i resum d'informació de "media". 

 Pestanya detail (detall), que conté quatre vistes: tractament d'imatge, llista 
d'imatges, links i notes i detall de "media". 

 Barra de menú: "media", específica d'aquesta àrea de treball. 

 Barra d'eines de "media". 

 

IMPORTANT: Smart stories (o stories) és una eina de Family Tree Maker, usada en 
l'àrea de treball de "media" i publicar que serveix per mesclar de forma ràpida i simple 
elements multimèdia, fonts, notes i altra informació ja registrada en el projecte en un 
únic ítem d'informació. Aquests continguts són afegits en un arxiu de smart story que 
és visible en l'arbre i que es pot editar, canviant així tota la informació dels fets, fonts i 
notes vinculades a la story. 
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Pestanya Collection: Vista de grups i historials 

Aquesta vista mostra un llistat de les persones que tenen associades localitzacions als 
seus fets. Les funcionalitats associades són: 

 Seleccionar elements a mostrar a la vista de thumbnails (tots, fotos, stories). 

 Filtrar elements multimèdia (tots, categoria, títol de la font, persona vinculada). 

 Cercar elements multimèdia. 

 Filtrar stories (tots, categoria, títol de la font, persona vinculada). 

 Cercar stories. 

 Sobre els bookmarks, s'ofereixen les mateixes funcionalitats anteriorment 
enumerades en aquesta vista. 

 

 

 

 

 

 

Barra de 
menú: media Thumbnails Vista resum informació 

Vista de 
grups i 
historials 

Barra d'eines de media 
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Pestanya Collection: Vista de thumbnails 

Aquesta pestanya mostra en forma de mural totes les fotos o stories usades (o per 
usar) en el projecte d'arbre genealògic. Les funcionalitats que trobem són: 

 Mostrar els elements multimèdia (fotos, stories, altres). 

 Afegir un element multimèdia. Aquesta funcionalitat en realitat és un conjunt de 
sub-funcionalitats, relacionades amb la creació i categorització d'elements 
multimèdia. Els elements suportats són àudio (format MP3, WAV, OGG), 
imatges escanejades i fotos (JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP, EMF), documents 
(format PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, RTF) i vídeos (MP4, AVI, DIVX). 
Aquests elements són classificats  segons Family Tree Maker com a àudio, 
cementiri, cens, documents, altres, fotos, Stories, vídeo i registres vitals. 
Aquestes categories existeixen per defecte, però es poden crear/editar/eliminar 
de noves, a més de donar l'opció de linkar l'objecte o fer una còpia al directori 
on està l'arbre. 

 

 

 

 Crear Smart Story. La imatge de dalt mostra la finestra que s'obre al crear una 
nova smart story. La smart story són un conjunt de pàgines on es vinculen 
elements diversos ("media", fets, fonts, línies temporals) ja creats. Un cop s'ha 
creat aquesta smart story, es pot imprimir o es pot publicar juntament amb 
altres elements publicables (veure apartat 2.4.8). L' avantatge  d'usar smart 
stories és la facilitat de poder editar tots els elements que formen part 
d'aquesta (fets, "media", etc) i que els canvis es fan persistents en el projecte, 
això dóna facilitat d'edició d'informació. Com es pot veure dóna noves 
funcionalitats: 
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o Crear/Eliminar/Guardar/Obrir nova smart story. 

o Imprimir smart story. 

o Editar text (copiar/retallar/enganxar/afegir símbols/desfer/refer a més de 
poder editar color de lletra, mida, paràgrafs, tipus de lletra, espais). 

o Cercar paraules. 

o Mostrar/ocultar parts de la finestra (barra de menú, d'eines, marc, etc). 

o Afegir/eliminar element multimèdia a la smart story. 

o Afegir/eliminar fet a la smart story. 

o Afegir/eliminar fonts a la smart story. 

o Afegir línia temporal a la smart story. 

o Veure ajuda de la smart story. 

 Crear/editar/eliminar diapositives. Permet crear un vídeo amb fotos. Aquesta 
funcionalitat és en realitat un conjunt de sub-funcionalitats: 

o Canviar títol de vídeo (per defecte té nom de la persona seleccionada. 

o Filtrar les fotos que sortiran al vídeo de diapositives per categoria. 

o Afegir/eliminar capçalera per cada imatge. La capçalera és text que pot 
sortir en la foto. Permet introduir el text i canviar estil i mida de lletra. 

o Canviar mida del vídeo (gran de 800x600 o petita de 320x240). 

o Canviar qualitat del vídeo (alta o baixa). 

o Afegir música al vídeo. 

o Canviar temps de transició entre imatges. 

o Afegir/eliminar fotos al vídeo de diapositives (les fotos han d'estar o bé 
linkades des del seu directori o en el mateix directori de l'arbre). 

 Escanejar element multimèdia des de Family Tree Maker. 

 Obrir objecte multimèdia. 

 Veure detalls del objecte multimèdia. Porta a la pestanya de Detail, que 
tractarem més endavant. 

 Reanomenar objecte multimèdia. 

 Categoritzar objecte multimèdia usant les categories per defecte abans 
esmentades o les creades per l'usuari. 

 Esborrar objecte multimèdia. 

 Copiar/enganxar objecte multimèdia. 

 Linkar/deslinkar objecte multimèdia a una persona. 

 Linkar/deslinkar objecte multimèdia a una citació de font. 

 Cercar objecte multimèdia no vinculats. 

 Imprimir objecte multimèdia. 

 Refrescar thumbnail. 

 Canviar mida de thumbnail (icona, petita, mitjana, gran, molt gran).  
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Pestanya Collection: Vista de resum d'informació de "media" 

Aquesta vista permet mostrar i editar informació sobre els elements multimèdia. Les 
funcionalitats associades són: 

 Editar informació de l'element multimèdia com a fet: nom, data, categoria 
(canviar de la llista vista anteriorment o de categories creades per l'usuari), 
descripció. 

 Mostrar informació del nom de la foto i la localització en disc. 

 Linkar/deslinkar foto a una persona. 

 Linkar/deslinkar foto a una citació de font. 

 Afegir/eliminar/editar nova nota a l'element multimèdia. 

 

 

 

 

Pestanya Detail: Vista de tractament d'imatge 

Aquesta vista ens permet retocar certs aspectes de la imatge. En el cas de documents 
(no escanejats) vídeos o àudio no afecta. Les funcionalitats associades són: 

 Obrir imatge. 

 Rotar imatge (esquerra o dreta, 90º). 

 Maximitzar la imatge que ocupi tot el marc de la vista. 

 Ampliar/reduir la imatge. 

 Posar-la a la mida actual (mida de la imatge per defecte). 

 

Vista de tractament d'imatge 

Vista de 
links i 
notes 

Vista detall de media Vista llista imatges 
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Pestanya Detail: Vista de llista d'imatges 

Aquesta vista permet navegar amb facilitat entre imatges. Les funcionalitats 
associades són: 

 Moure's entre imatges. 

 Afegir/eliminar nova imatge a la llista. 

 

Pestanya Detail: Vista de links i notes 

Aquesta vista permet editar els links que vinculen els elements multimèdia amb 
persones o fonts i les notes associades als elements multimèdia. Les funcionalitats 
associades són: 

 Linkar/deslinkar foto a una persona. 

 Linkar/deslinkar foto a una citació de font. 

 Afegir/eliminar/editar nova nota a l'element multimèdia. 

 Canviar l'estil de font (mida, color, tipus, cursiva/subratllat/negreta, 
afegir/eliminar símbols) 

 Comprovar errors gramaticals (idioma anglès, canviable en opcions, apartat 
2.4.11). 

 Imprimir notes. 

 

Pestanya Detail: Vista de detall de "media" 

Aquesta vista conté la mateixa informació que la vista d'informació de resum de 
"media" referent a fets. Les funcionalitats associades són: 

 Editar informació de l'element multimèdia com a fet: nom, data, categoria 
(canviar de la llista vista anteriorment o de categories creades per l'usuari), 
descripció. 

 Mostrar informació del nom de la foto i la localització en disc. 

 

Barra de menú: "media" 

La barra de menú: "media" conté un recull de funcionalitats que ja s'han tractat 
anteriorment les quals es poden trobar totes en la vista de thumbnails de la pestanya 
de collection. 
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Barra d'eines de "media" 

La barra d'eines de "media" dóna quatre botons que ofereixen desplegables que 
contenen funcionalitats vistes anteriorment en l'àrea de treball de "media". Inclou: 

 Afegir nou element multimèdia/smart story/escanejar element multimèdia. 

 Eliminar element multimèdia. 

 Imprimir: permet imprimir l'element multimèdia, el report de només aquest 
element multimèdia i l'ús (vincle) de l'element amb altres fets de persones (ja 
sigui un fet seleccionat o tots). 

 Compartir: aquesta opció permet intercanviar informació amb el lloc web 
d'Ancestry si es té un perfil creat, concretament permet enviar i 
importar/exportar l'ús (vincle) de l'element multimèdia amb altres fets de 
persones (ja sigui un fet seleccionat o tots). 
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2.4.7 Àrea de treball: Sources (fonts) 

Aquesta àrea de treball permet portar l'organització de totes les fonts, citacions 
d'aquestes, repositoris i gestionar el linkatge de les fonts amb persones de l'arbre. 
L'àrea conté els següents elements: 

 Una única pestanya (manage sources) amb tres vistes: grups de fonts i 
historials, citacions i informació de citacions 

 Barra de menú: source, específica d'aquesta àrea de treball. 

 Barra d'eines de source. 

 

 

 

Pestanya Manage Sources: Vista de grups de fonts i historials 

Aquesta vista ens permet dur un seguiment dels grups de fonts i els historials de 
modificacions d'aquestes. Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar totes les citacions de fonts. 

 Cercar citacions de font. 

 Filtrar la taula per persona nom de citació, repositori o persona. 

Sobre els historials, s'ofereixen les mateixes funcionalitats que les enumerades en 
aquesta vista. 

 

 

 

 

Barra de 
menú: source 

Vista citacions Vista informació citacions 

Vista 
grups de 
fonts i 
historials 

Barra d'eines de source 
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Pestanya Manage Sources: Vista de grups de citacions 

 

En aquesta vista podem crear i editar informació relativa a la font (la informació a 
omplir s'obre en unes finestres a part, són les imatges de sobre). Concretament les 
funcionalitats associades són: 

 Crear nova citació de font. Per crear una font s'ha d'incloure informació sobre: 

o Títol de la font. Al afegir títol s'obre una finestra que permet afegir la 
següent informació: títol, autor, nom de qui ho ha publicat, data i lloc de 
publicació, repositori d'on s'ha extret (on també es pot crear un nou 
repositori, editar-lo o seleccionar un d'existent, al crear-lo de nou es pot 
afegir nom, adreça, número de telèfon i direcció de correu electrònic del 
repositori), telèfon de contacte i comentaris. A més a més es pot 
seleccionar una plantilla de fonts ja preestablertes.  

o Repositori. Un cop s'ha afegit informació sobre el repositori, sortirà la 
finestra de creació de font. La informació d'un repositori és editable dins 
l'edició de citació de font, com s'ha vist en el punt anterior. 

o Detall i text de la citació. També s'inclou informació del detall (pàgina, 
volum, adreça d'Internet) i el text que pot servir d'explicació. 

o Informació multimèdia. Aquí es poden afegir elements multimèdia (fotos, 
documents, etc) que tinguin relació amb la font o amb el repositori. 
Concretament es poden afegir/eliminar, linkar/deslinkar, veure l'element 
multimèdia i editar informació de l'element (obre una finestra idèntica a 
la pestanya detail de "media") o fer una còpia. 

o Nota de referència de la citació. Es poden fer referències 

o Notes sobre la font. La diferència amb les notes de referència és que 
aquestes notes a més de permetre canviar l'estil de lletra, estan més 
enfocades a ser notes escrites com apunt per l'usuari, mentre que les 
altres fan referència a una citació de font que s'ha escrit. 
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 Editar citació de font. L'edició de citació de font obre les mateixes finestres que 
contenen la informació esmentada en el punt anterior, on es pot canviar tot. 

 Eliminar citació de font. 

 Reemplaçar citació de font vinculada en una persona per una altra ja creada. 

 Copiar citació de font. 

 Vincular/desvincular citació de font a una persona (concretament als fets 
d'aquesta persona). 

 Mostrar tots els vincles de citació de font. 

 Mostrar totes les fonts d'informació. 

 Mostrar tots els elements multimèdia vinculats a citacions de font. 

 

Pestanya Manage Sources: Vista d'informació de citacions 

Aquesta vista permet editar citacions de forma integrada a la interfície de Family Tree 
Maker (sense haver d'obrir les finestres abans esmentades). La informació editable, 
per tant, és la mateixa que en la vista de grups de citacions. 

Barra de menú: Source 

La barra de menú: Source conté un recull de funcionalitats que ja s'han tractat 
anteriorment les quals es poden trobar totes en la vista de grup de citacions. 

Barra d'eines de source 

La barra d'eines de source dóna quatre botons que ofereixen desplegables que 
contenen funcionalitats vistes anteriorment en l'àrea de treball de "media". Inclou: 

 Afegir nova citació de font (obre la finestra de creació/edició abans esmentada). 

 Eliminar citació. 

 Imprimir: permet imprimir l'ús (vincle) de citació de la font amb altres fets de 
persones (ja sigui una citació o totes les existents i vinculades). 

 Compartir: aquesta opció permet intercanviar informació amb el lloc web 
d'Ancestry si es té un perfil creat, concretament permet enviar i 
importar/exportar l'ús (vincle) de les citacions de fonts amb altres fets de 
persones (ja sigui un fet seleccionat o tots). 
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2.4.8 Àrea de treball: Publish (publicar) 

 

Aquesta àrea ofereix la possibilitat de publicar gràfics, reports. L'àrea conté els 
següents elements: 

 Pestanya Collection, que conté dues vistes: tipus de publicació i tipus específic 
de publicació. 

 Pestanya Detail, conté dues vistes: preview de publicació específica, edició de 
publicació específica. 

 Arbre de resum del projecte (part de dalt). 

 Barra d'eines de publicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista tipus específic 

Vista tipus  
publicació 

Arbre resum Barra d'eines de publicar 
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Pestanya de Collection: Vista de tipus de publicació 

Aquesta pestanya conté un llistat de totes les possibles plantilles de reports, charts, 
llibres i altres tipus de publicacions, creades o no per l'usuari. Les funcionalitats 
associades són: 

 Mostrar tipus de charts: pedigree, arbre descendent, de relacions, hourglass 
(en forma de rellotge de sorra), vertical pedigree, hourglass horitzontal, bow tie 
(en forma d'arc), family tree (forma d'arbre), de família estesa, vano. 

 Mostrar tipus de reports genealògics: ahnentafel i d'arbre de descendents. 

 Mostrar tipus de reports de persones: individual, personalitzat (esculls quins 
fets i individus sortiran), notes de recerca, ordenances LDS (com poden ser 
baptisme, confirmació, sagrament) llista de tasques, errors de dades, línia 
temporal i cognoms/sobrenoms. 

 Mostrar tipus de reports de relacions: de grup familiar (grup reduït, dos pares i 
els seus fills), de llinatge (més extens), de casaments, de parentesc, de perfil 
de descendents (mostra des d'una data fins a dia d'avui les relacions entre 
persones de l'arbre i els fets més significatius). 

 Mostrar tipus de reports de llocs: llocs vinculats a persones. 

 Mostrar tipus de reports de "media": informació d'un element multimèdia, àlbum 
de fotos i vincles dels elements multimèdia amb persones. 

 Mostrar tipus de reports de fonts: d'ús (vincle) de citacions de fonts, bibliografia 
de fonts i fets documentats amb fonts (i repositoris). 

 Mostrar altres tipus de reports: calendari i smart story. 

 Mostrar tipus de llibres: llibre de genealogia (afegeix charts, reports i altres 
documents i els presenta en PDF), llibre professional per imprimir online, llibres 
myCanvas (pòsters). 

 Mostrar publicacions guardades: charts, reports i llibres. 
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Pestanya de Collection: Vista de tipus específic de publicació 

Aquesta vista només serveix per veure els tipus específics de publicacions per a cada 
categoria abans esmentada i cadascuna d'elles conté una descripció del tipus de 
publicació. Si es vol començar a editar aquesta vista porta a la pestanya de detail 
d'aquesta àrea de treball. 

  

 

 

 

 

Pestanya de Detail: Vista de preview de publicació específica 

Aquesta vista ens permet veure en format document la publicació a editar i ens dóna 
informació aquesta. Les funcionalitats associades són: 

 Mostrar en document la publicació a editar. 

 Ampliar/reduir la mida de document. 

 Fer que el document ocupi la pàgina. 

 Mostrar informació sobre el full de publicació (nombre de pàgines, mida de la 
pàgina i mida del chart/report. 

 

 

 

 

 

Vista preview 
Vista d'edició de publicació 
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Pestanya de Detail: Vista d'edició de publicació específica 

Aquesta vista serveix per editar certs aspectes de la publicació. Les funcionalitats 
associades són: 

 Editar informació principal de la publicació. Concretament: 

o Títol de la publicació. 

o Disseny (layout). En forma de llibre o pòster. 

o Disseny de les branques d'arbre: que es sobreposin les línies en 
diferents formats, alineació de nodes i tipus de línia. Pot incloure o no 
branques buides i línies d'ancestres duplicades. 

o Nombre de generacions (total i per pàgina) a mostrar. 

o Fonts (color, transparència). 

o Dibuixos (mida, posició). 

o Instàncies de la persona seleccionada en l'arbre que surten en el chart 
o report. 

 Editar informació d'ítems a incloure. Concretament: 

o Seleccionar fets a mostrar (privats, en blanc, definits per l'usuari, 
públics, predeterminats). 

o Afegir/eliminar fets a la publicació 

o Afegir/eliminar citacions de font. 

o Afegir nombres individuals per a cada persona. 

o Ordenar ítems d'informació en la publicació. 

o Canviar opcions de presentació d'informació de cada ítem. 

o Mirar ajuda sobre edició d'informació d'ítems. 

 Canviar estil de font i de formes (caixes i línies). Concretament es poden 
canviar colors, formes predeterminades, mida i tipus de lletra, 
negreta/cursiva/subratllat/tatxat. 

 Editar informació sobre capçalera/peu de pàgina: 

o Número d'inici  i seguiment (de 2 en 2, de 1 en 1) del peu de pàgina. 

o Incloure (o no data i hora d'impressió). 

o Incloure informació de l'escriptor. 

o Escriure ("fet en Family Tree Maker") en el peu de pàgina. 

o Canviar informació que sortirà a la capçalera. 

o Afegir/treure capses que englobin la informació de capçalera/peu de 
pàgina. 

 Inserir imatge. 

 Veure una presentació preliminar de la publicació. 

 Guardar/carregar publicació. 

 Guardar/carregar tota la informació d'edició com  a configuració personalitzada. 
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Arbre Resum 

Aquest arbre, que es pot considerar com a vista ens permet mostrar, en un format 
compacte i a mode de resum part de l'arbre genealògic a partir de la persona 
seleccionada en la pestanya de Person. 

Les funcionalitats associades són les següents: 

 Mostrar breu informació d'arbre entorn de la persona seleccionada (nom de 
pare, mare, fills i de la persona seleccionada). 

 Afegir esposa/pares/fills. 

 Editar persona de l'arbre resum (obre una finestra que conté la mateixa 
informació que la pestanya de person, apartat 2.4.4). 

 Seleccionar persona a mostrar en el report. La persona que fa d'arrel en l'arbre 
serà la que es mostri a l'hora d'editar informació de publicació en la pestanya 
detail d'aquesta àrea de treball de publicar. 

 

Barra d'eines de publicar 

La barra d'eines de publicar dóna dos o tres botons (segons la pestanya en què ens 
trobem) que ofereixen desplegables. Inclou: 

 Esborrar publicació (només pestanya collection i en el casa que s'hagi guardat 
alguna publicació). 

 Imprimir la publicació que s'edita (només pestanya de detail). 

 Compartir: aquesta opció permet intercanviar informació amb el lloc web 
d'Ancestry si es té un perfil creat, concretament permet enviar i 
importar/exportar els reports/charts/llibres al lloc web o carregar-ho com a 
myCanvas (per fer llibres online o pòsters), en format PDF, One Page PDF o 
en imatge (JPG, BMP, PNG, EMF). 
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2.4.9 Àrea de treball: Web Search (cerca web) 

 

L'àrea de web search  permet fer ús del motor de cerca d'Ancestry.com per fer cerques 
per Internet. L'àrea conté els següents elements: 

 Una única pestanya que conté tres vistes: llocs de cerca, web de cerca i 
informació específica de cerca. 

 Arbre de resum del projecte (part de dalt). 

 Barra de menú: Search. 

 Barra d'eines de web search. 

 

 

 

 

 

Pestanya de Search: Vista de llocs de cerca 

Aquesta vista mostra les webs que permeten cercar informació sobre històrics familiars 
(fets, persones). Les funcionalitats relacionades són: 

 Mostrar webs d'historials familiars: ancestry.com, rootsweb.com, 
genealogy.com. 

 Mostrar altres webs de cerca: google.com, yahoo.com, bing.com. 

 Afegir/eliminar nova web de cerca. 

 Manegar favorits: es pot crear una llista de favorits (conjunt de funcionalitats) 
on es poden afegir, editar, ordenar per ordre alfabètic i treure webs favorites. 

Vista web de cerca 

Vista llocs 
de cerca 

Arbre resum Barra d'eines de web search 

Vista informació específica de cerca 

Barra de menú: Search 
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Pestanya de Search: Vista de web de cerca 

Aquesta vista és en realitat un formulari de la pàgina web d'Ancestry.com per defecte 
(segons la web que s'hagi seleccionat en la vista de llocs de cerca) que permet, usant 
el motor de cerca de la pàgina web, cercar informació sobre fets o persones. Les 
funcionalitats associades són: 

 Fer una cerca amb els següents criteris: 

o Nom, cognom (es poden posar dos cognoms si el segon va entre 
contrabarres "\", però els reconeix com a un únic cognom) de la persona 
a cercar. 

o Lloc on un ancestre de la persona hagi viscut. 

o Edat de naixement (calculable segons l'edat que tenia en un any 
concret). 

o Afegir/treure fets (naixement, defunció, casament, ha viscut, arribada, 
sortida, servei militar), concretament a part del tipus, localització i any. 

o Afegir/treure membres familiars (pare, mare, esposa, fill/a, germà/na): 
nom i cognom. 

 Fer una cerca avançada. Aquesta inclou els criteris abans esmentats i afegeix 
paraules clau (per exemple, si tenia un sobrenom conegut la persona o una 
paraula que la relacioni), gènere (home, dona) i raça/nacionalitat, a més de 
poder escollir si es volen mirar tots els projectes i quins tipus d'informació 
(arbres, fets, smart stories, fotos i mapes). 

 Netejar formulari de cerca. 

 Tornar al format antic de formulari de Family Tree Builder (versió antiga). 

 Afegir la cerca a favorits. 

 Refrescar cerca. 

 

Pestanya de Search: Vista d'informació específica de cerca 

Aquesta vista està dividida en dues parts. La part esquerra mostra informació sobre 
persones, fets i "media" del projecte i la part dreta informació sobre aquests elements, 
respectivament, que s'ha cercat en una de les webs seleccionades. Les funcionalitats 
associades són: 

 Comparar fet/"media"/nota del projecte amb fet cercar. 

 Ignorar el fet/"media"/nota cercat. 

 Fusionar els fets/"media"/notes. 

 Crear un arxiu que guardi el fet/"media"/nota cercat a part. 
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Arbre Resum 

Aquest arbre, que es pot considerar com a vista ens permet mostrar, en un format 
compacte i a mode de resum part de l'arbre genealògic a partir de la persona 
seleccionada en la pestanya de Person. 

Les funcionalitats associades són les següents: 

 Mostrar breu informació d'arbre entorn de la persona seleccionada (nom de 
pare, mare, fills i de la persona seleccionada). 

 Afegir esposa/pares/fills. 

 Editar persona de l'arbre resum (obre una finestra que conté la mateixa 
informació que la pestanya de person, apartat 2.4.4). 

 Seleccionar persona a mostrar en el report. La persona que fa d'arrel en l'arbre 
serà la que es mostri a l'hora d'editar informació de publicació en la pestanya 
detail d'aquesta àrea de treball de web search. 

 

Barra de menú: Search 

La barra de menú: Search conté un recull de funcionalitats que ja s'han tractat 
anteriorment les quals es poden trobar totes en la vista d'informació específica de 
cerca. 

 

Barra d'eines de web search 

La barra d'eines de web search dóna dos botons que ofereixen desplegables. Inclou: 

 Imprimir els resultats de cerca. 

 Compartir: aquesta opció permet intercanviar informació amb el lloc web 
d'Ancestry si es té un perfil creat, concretament permet carregar la informació 
de cerca al lloc web. 
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2.4.10 Finestres de cerca 

Dins la barra de menú Edit es troben tres opcions de tractament de cerca que obren 
finestres a part, independents de l'àrea de treball que s'estigui usant. S'ha de tenir en 
compte que cada àrea de treball ja té una vista que permet fer cerques sobre els 
continguts d'aquella àrea, per tant les cerques que es poden fer aquí tenen a veure 
amb persones i canvis de text en alguna part de l'arbre/base de fets. Aquí es recullen 
les funcionalitats relacionades amb aquestes opcions de cerca: 

 Trobar persones duplicades: aquesta funcionalitat és un conjunt de 
funcionalitats que permet fer una cerca de possibles persones duplicades i obre 
una finestra que permet navegar per una taula amb la informació d'aquestes 
persones, anar a la fitxa d'una persona, eliminar alguna d'elles o unir-les. 

 Buscar individu. La finestra que s'obre permet fer una cerca d'una persona en 
l'arbre, donant informació sobre els fets principals (naixement, defunció, 
casament) a part del nom de la persona. També es permet anar a la fitxa 
personal de la persona (àrea de treball Persones en l'apartat 2.4.4). 

 Cercar i reemplaçar. Permet cercar una paraula i reemplaçar-la (aquesta o 
totes les mateixes) buscant en els fets, notes, fonts, "media", tasques i llocs. A 
més també permet cercar la paraula al complet o de forma incompleta usant 
asteriscs (p.ex. Har***). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  104 

2.4.11 Finestres  d'opcions de configuració 

Les finestres d'opcions de configuració són accessibles des de la barra de menú de 
Tools i des de l'àrea de treball de Persones (en referència a la configuració d'opcions 
de dades del fet). Les funcionalitats de la primera opció estan agrupades en els 
següents grups: 

 General: 

o Canviar directori on es guarden els projectes. 

o Automàticament comprovar i baixar actualitzacions del programa. 

o Automàticament fer còpies de seguretat (bakcups). 

o Posar/treure els retrats de persones. 

o Mostrar informació de LDS (mormons). 

o Canviar tipus de connexió de xarxa. 

o Canviar colors del tema de la interfície d'usuari. 

o Usar auto-completat per noms, fonts, llocs i descripcions. 

o Mostrar i notes "media" per fets. 

o Buscar sempre per Internet quan s'estigui connectat (àrea de treball 
web search). 

o Canviar el driver de PDF. 

o Visualitzar les opcions de correcció ortogràfica: 

 Ignorar paraules amb números, HTML tags o paraules en 
majúscules. 

 Canviar idioma (té castellà, per defecte en anglès). 

 Veure informació sobre el corrector ortogràfic. 

 Noms/dates/llocs: 

o Canviar ordre en les dates (mes/dia/any, any/dia/mes). 

o Canviar format numèric o abreviat de dies, mesos i els separadors. 

o Canviar tipus de notació AC/DC (AC/DC, BCE/CE). 

o Comprovar els llocs al introduir-los en una cerca (auto-completat). 

o Canviar el mostrar sobrenoms (AKA) i els títols per persones. 

 Avisos: 

o Mostrar avisos sobre: dates dobles, títols en el nom d'un fet, anys amb 
un o dos dígits, nicknames en el nom d'un fet, copiar arxius de "media" 
en el directori de "media", auto-poblar smart stories. 

o Canviar què es fa amb els avisos anteriors (només mostrar, canviar 
automàticament, no fer res. 

o Mostrar alertes per dates de naixement, defunció i casament que no 
poden ser, indicadors per llocs no reconeguts i alertes que informin 
sobre canvis en informació de persones i fets. 
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 Referències: 

o Usar números de referència individuals (amb o sense prefix/sufix). 

o Usar números de referències de relacions (amb o sense prefix/sufix). 

 Veure ajuda d'opcions de configuració. 

En el cas de les opcions de dades de fet tenim: 

 Mostrar fets per tots els individus o només els seleccionats. 

 Canviar fets seleccionats a un tipus concret. 

 Marcar fets com  a públics/privats 

 Comprovar la correctesa de fets (lloc, data correcta). 
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2.5 Extracció i classificació de funcionalitats: Family Tree Maker 2011 
 

Aquesta segona re-classificació del segon programa ha comportat certs canvis en 
l'enunciat d'alguns gels grups funcionals. L'estructura es manté idèntica, no obstant 
dols dels grups (configuració d'informació i administració de recursos) tenien uns noms 
massa abstractes i semblants entre ells, quan realment a nivell conceptual ( i per les 
funcionalitats que recollien) sí eren diferents. Per tant els seus noms s'han canviat a 
"configuració del sistema" i "tractament d'informació".  

Un altre canvi era que alguns dels grups classificaven en diferents subgrups les 
funcionalitats (sistema, fonts i repositoris, fets...). Precisament no existia el grup de 
"fets" en solitari, sinó que estava associat a fonts i repositoris. El mateix passava amb 
"arbre i persona". Aquests grups són la columna vertebral de qualsevol programa 
genealògic, per tant, "fets", "persona" i "arbre" tenien la suficient entitat com per ser 
subgrups a part cadascun. Aquests canvis s'han reflectit també en l'apartat 2.3 de re-
classificació del segon programa. 

Per últim també es va afegir la categoria (o subgrup) de "tasca". 
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2.5.1 Funcionalitats de configuració del sistema 

 

 Sistema 

o Canviar directori on es guarden els projectes. 

o Automàticament comprovar i baixar actualitzacions del programa. 

o Automàticament fer còpies de seguretat (bakcups). 

o Posar/treure els retrats de persones. 

o Mostrar informació de LDS (mormons). 

o Canviar tipus de connexió de xarxa. 

o Canviar colors del tema de la interfície d'usuari. 

o Usar auto-completat per noms, fonts, llocs i descripcions. 

o Mostrar notes i "media" per fets. 

o Buscar sempre per Internet quan s'estigui connectat. 

o Canviar el driver de PDF. 

o Visualitzar les opcions de correcció ortogràfica: 

 Ignorar paraules amb números, HTML tags o paraules en 
majúscules. 

 Canviar idioma (té castellà, per defecte en anglès). 

 Veure informació sobre el corrector ortogràfic. 

o Canviar ordre en les dates (mes/dia/any, any/dia/mes). 

o Canviar format numèric o abreviat de dies, mesos i els separadors. 

o Canviar tipus de notació AC/DC (AC/DC, BCE/CE). 

o Comprovar els llocs al introduir-los en una cerca (auto-completat). 

o Canviar el mostrar sobrenoms (AKA) i els títols per persones. 

o Mostrar avisos sobre: dates dobles, títols en el nom d'un fet, anys amb 
un o dos dígits, nicknames en el nom d'un fet, copiar arxius de "media" 
en el directori de "media", auto-poblar smart stories. 

o Mostrar alertes per dates de naixement, defunció i casament que no 
poden ser, indicadors per llocs no reconeguts i alertes que informin 
sobre canvis en informació de persones i fets. 

o Usar números de referència individuals (amb o sense prefix/sufix). 

o Usar números de referències de relacions (amb o sense prefix/sufix). 
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2.5.2 Funcionalitats de cerca 

 

 Cerques per àrea de treball 

o Cercar persona en la taula d'índexs/bookmarks/historials (àrea de 
treball: Persones). 

o Cercar lloc en el mapa (àrea de treball: Llocs). 

o Cercar elements multimèdia/bookmarks i smart stories (àrea de treball: 
"media"). 

o Cercar citacions/historials de font (àrea de treball: Sources) 

 Cerques específiques 

o Trobar persones duplicades. 

o Buscar individu. La finestra que s'obre permet fer una cerca d'una 
persona en l'arbre, donant informació sobre els fets principals 
(naixement, defunció, casament) a part del nom de la persona.  

o Cercar i reemplaçar, buscant en els fets, notes, fonts, "media", tasques i 
llocs. A més també permet cercar la paraula al complet o de forma 
incompleta usant asteriscs (p.ex. Har***). 
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2.5.3 Funcionalitats de tractament d'informació 

 

 Sistema 

o Administrar projecte: obrir/tancar projecte (en finestra nova o no), 
importar-lo (.ftm, GEDCOM, Personal Ancestral File (PAF), Legacy 
Family Tree, The Master Genealogist), importar llibres familiars, unir 
projectes, crear nou projecte, exportar projecte (GEDCOM, .ftm), 
privatitzar projecte. 

o Canviar el nom del fitxer importat. 

o Canviar el directori on es guardarà l'arbre importat. 

o Carregar un arbre del lloc Acenstry.com. 

o Fer còpia de seguretat del projecte (backup)/restaurar projecte. 

o Activar/desactivar mode offline. 

o Tancar Family Tree Maker 2011. 

o Desfer/refer canvis en l'edició d'informació. 

o Tallar/copiar/enganxar informació. 

o Suprimir informació. 

o Seleccionar tota la informació de l'àrea de treball. 

o Afegir símbols especials. 

o Registrar Family Tree Maker.  

o Activar subscripció amb Ancestry. 

o Actualitzar el programa. 

o Activar/desactivar l'auto-actualització i el temps d'actualitzar. 

o Connectar-se (login) o desconnectar-se (logout) a la sessió d'usuari 
d'Ancestry. 

 

 Eines del sistema 

o Date Calculator (calculador de dates). 

o Relationship Calculator (calculador de relacions). 

o Soundex Calculator (calculador de Soundex). 

o Global Spell Check (comprovador global d'escriptura). 

o Resolució de noms de llocs. 

o Canviar format de nom. 

o Compactar arxiu. 

o Importar/mostrar/organitzar/eliminar plugins. 
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 Fets 

o Manegar esdeveniments històrics: aquesta opció és un conjunt de 
funcionalitats, agrupades en una finestra. Les funcionalitats associades 
a aquesta finestra són les següents: 

 Crear un nou esdeveniment històric: títol, data, lloc, categoria 
(que permet seleccionar la zona històrica segons continent o 
zona geogràfica, la qual també es pot editar 
afegint/editant/eliminant noves categories) i descripció. 

 Editar esdeveniment històric (sigui creat per l'usuari o no). 

 Eliminar esdeveniment històric. 

o Afegir nou fet per defecte (naixement, mort, casament). 

o Eliminar fet seleccionat. 

o Afegir/treure fet (individual o compartit) d'una llista de fets (no per 
defecte). 

o Afegir/treure fet compartit, que serà visible en la vista d'edició de resum 
de persona, d'una llista de fets compartits donada.  

o Afegir/treure nou fet creat per l'usuari a una de les llistes de fets 
(individuals o compartits). La informació del fet nou és: etiqueta del fet, 
nom curt del fet i abreviatura,  tipus (individual/compartit) i els elements 
que defineixen el fet (data/lloc, data/lloc/descripció, només descripció). 

o Marcar fet com a favorit. 

o Marcar fet com a públic/privat. 
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 Fonts i repositoris  

o Afegir/eliminar nova citació de font: 

 Títol, autor, nom de qui ho ha publicat, data i lloc de publicació, 
repositori d'on s'ha extret, telèfon de contacte i comentaris. A 
més a més es pot seleccionar una plantilla de fonts ja 
preestablertes. 

 Detall i text de la citació. També s'inclou informació del detall 
(pàgina, volum, adreça d'Internet) i el text que pot servir 
d'explicació. 

 Informació multimèdia (nom, linkar/deslinkar, descripció). 

 Nota de referència de la citació i notes de la font. 

o Vincular/desvincular citació de font en un fet. 

o Editar citació de font. 

o Copiar font de citació. 

o Puntuar citació de font. 

o Reemplaçar citació de font vinculada en una persona per una altra ja 
creada. 

o Vincular/desvincular citació de font a una persona (concretament als 
fets d'aquesta persona). 

o Imprimir citació de font. 

o Crear un nou repositori (afegint nom, direcció, número de telèfon i 
correu electrònic). 

o Editar la informació del repositori (nom, direcció, número de telèfon i 
correu electrònic). 

o Eliminar un repositori. 

o Reemplaçar (reescriure) un repositori per un altre. 

 

 Llocs 

o Comprovar si els noms escrits i no reconeguts s'han escrit 
incorrectament (check spelling, es pot fer per tots o per un). 

o Canviar el nom del lloc. 

o Obviar avisos per errors gramaticals. 

o Moure localització com a text de descripció (i no com a lloc) als fets 
associats. 

o Esborrar lloc. 

o Marcar en el mapa una localització.  

o Imprimir: permet imprimir el mapa, i l'ús (vincle) del lloc amb altres fets 
de persones (ja sigui un fet seleccionat o tots). 
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 Arbre 

o Crear nou arbre a partir d'informació bàsica de la persona (nom, sexe, 
data de naixement de la primera persona d' on començarà l'arbre, nom 
de pare i mare) i de l'arbre (nom de l'arbre, directori on es guardarà). 

o Obrir nou arbre com actual, en finestra a part o no. 

o Canviar el nom a l'arbre seleccionat. 

o Esborrar arbre. 

o Esborrar l'arbre de la llista (només el treu de la llista, no l'esborra). 

o Imprimir l'arbre de pedigree, un report sobre el grup familiar o bé sobre 
l'individu o bé gràfics de relacions o bé gràfic de línea temporal (veure 
apartat 2.4.8), també permet imprimir un àlbum de fotos. 

o Afegir informació bàsica sobre persones en l'arbre (nom de la persona i 
sexe).  

o Afegir esposa a la persona inicial de l'arbre (nom i sexe). 

o Afegir fill/a a la persona inicial de l'arbre (nom i sexe). Aquesta persona 
es converteix en la persona inicial. 

o Canviar la persona inicial en l'arbre de Pedigree (moure-la a l'arrel). 

o Ordenar els índexs en la taula d'índex per nom (alfabètic), per data de 
naixement, defunció o casament. 

o Afegir esposa a la persona seleccionada (nom i sexe). 

o Afegir fill/a a la persona seleccionada (nom, sexe, data i lloc de 
naixement i/o defunció). 

o Afegir pares a la persona seleccionada o a la seva esposa (nom, sexe, 
data i lloc de naixement i/o defunció). 

o Esborrar persona de l'arbre. 

o Fusionar dos individus. 
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 Persona 

o Editar informació bàsica de la persona (per defecte la informació que 
surt és: nom, sexe, edat, data i lloc de naixement i/o defunció, i si té 
esposa data i lloc de casament -a més del nom de l'esposa - ). 

o Esborrar persona. 

o Afegir/eliminar Bookmark. Permet afegir la persona en una llista de 
favorits. 

o Afegir/eliminar nova nota personal (pot ser de persona o de recerca). 

o Canviar nota a pública/privada. 

o Canviar disseny de lletra (color, negreta/cursiva/subratllat, mida, 
símbols). 

o Corregir faltes de la nota (idioma anglès, canviable en opcions, apartat 
2.4.11). 

o Imprimir nota. 

o Vincular element multimèdia a la persona. 

o Vincular fet a la persona. 

o Afegir/eliminar tasca a la persona. 

o Marcar la tasca de persona com a completada. 

o Esborrar tasques completades. 

o Imprimir tasca de la persona. 

 

 Tasques 

o Crear/esborrar una tasca (descripció, categoria - les categories es 
poden crear/editar/seleccionar categoria a usar/eliminar/eliminar tota la 
llista de categories/mostrar llista/consultar ajuda -, data de venciment, 
prioritat (alta/mitjana/baixa), marcar si està o no completada). 

o Editar la tasca seleccionada. 

o Filtrar tasques per categories. 

o Esborrar totes les tasques completades. 

o Imprimir llistat de tasques. 
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2.5.4 Funcionalitats de publicació 

 

 Mostrar tipus de charts: pedigree, arbre descendent , de relacions, hourglass, 
vertical pedigree, hourglass horitzontal, bow tie, forma d'arbre o vano, família 
estesa. 

 Mostrar tipus de reports genealògics: ahnentafel i d'arbre de descendents. 

 Mostrar tipus de reports de persones: individual, personalitzat, notes de 
recerca, ordenances LDS, llista de tasques, errors de dades, línia temporal i 
cognoms. 

 Mostrar tipus de reports de relacions: de grup familiar, de llinatge, de 
casaments, de parentesc, de perfil de descendents . 

 Mostrar tipus de reports de llocs: llocs vinculats a persones. 

 Mostrar tipus de reports de "media": informació d'un element multimèdia, àlbum 
de fotos i vincles dels elements multimèdia amb persones. 

 Mostrar tipus de reports de fonts: d'ús (vincle) de citacions de fonts, bibliografia 
de fonts i fets documentats amb fonts (i repositoris). 

 Mostrar altres tipus de reports: calendari i smart story. 

 Mostrar tipus de llibres: llibre de genealogia, llibre professional per imprimir 
online, llibres myCanvas (permet fer llibres online o pòsters). 

 Mostrar publicacions guardades: charts, reports i llibres. 

 Editar informació principal de la publicació. Concretament: 

o Títol de la publicació. 

o Disseny general i de branques de l'arbre 

o Nombre de generacions (total i per pàgina) a mostrar. 

o Dibuixos (mida, posició). 

o Instàncies de la persona seleccionada en l'arbre que surten en el chart 
o report. 

 Editar informació d'ítems a incloure. Concretament: 

o Seleccionar fets a mostrar (privats, en blanc, definits per l'usuari, 
públics, predeterminats). 

o Afegir/eliminar fets/citacions de font a la publicació 

o Afegir nombres individuals per a cada persona. 

o Ordenar ítems d'informació en la publicació. 

o Canviar opcions de presentació d'informació de cada ítem. 

 Canviar estil de font i de formes (caixes i línies).  

 Editar informació sobre capçalera/peu de pàgina: 

 Inserir imatge. 

 Veure una presentació preliminar de la publicació. 

 Guardar/carregar publicació i les configuracions d'usuari d'edició de publicació. 
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 Esborrar publicació . 

 Imprimir la publicació que s'edita. 

 Mostrar en document la publicació a editar. 

 Ampliar/reduir la mida de document. 

 Mostrar informació sobre el full de publicació (nombre de pàgines, mida de la 
pàgina i mida del chart/report. 

 

2.5.5 Funcionalitats de gestió multimèdia 

 

 Afegir un element multimèdia. Els elements suportats són àudio (format MP3, 
WAV, OGG), imatges escanejades i fotos (JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP, EMF), 
documents (format PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, RTF) i vídeos (MP4, AVI, 
DIVX).  

 Seleccionar elements a mostrar a la vista de thumbnails (tots, fotos, stories). 

 Filtrar elements multimèdia (tots, categoria, títol de la font, persona vinculada). 

 Filtrar stories (tots, categoria, títol de la font, persona vinculada). 

 Mostrar tots els elements multimèdia (fotos, stories, altres). 

 Editar informació de l'element multimèdia com a fet: nom, data, categoria 
(canviar de la llista vista anteriorment o de categories creades per l'usuari), 
descripció. 

 Mostrar informació del nom de la foto i la localització en disc. 

 Eliminar element multimèdia. 

 Imprimir element multimèdia. 

 Linkar/deslinkar foto a una persona. 

 Linkar/deslinkar foto a una citació de font. 

 Afegir/eliminar/editar nova nota a l'element multimèdia. 

 Obrir imatge. 

 Rotar imatge (esquerra o dreta, 90º). 

 Maximitzar la imatge que ocupi tot el marc de la vista. 

 Ampliar/reduir la imatge. 

 Crear/obrir/guardar/eliminar Smart Story.  

 Imprimir smart story. 

 Afegir/eliminar element multimèdia/fet/font/línia temporal a la smart story. 

 Veure ajuda de la smart story. 
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 Crear/editar/eliminar diapositives: 

o Canviar títol del vídeo 

o Filtrar les fotos que sortiran al vídeo de diapositives per categoria. 

o Afegir/eliminar capçalera per cada imatge.  

o Canviar mida del vídeo (gran de 800x600 o petita de 320x240). 

o Canviar qualitat del vídeo (alta o baixa). 

o Afegir música al vídeo. 

o Canviar temps de transició entre imatges. 

o Afegir/eliminar fotos al vídeo de diapositives (les fotos han d'estar o bé 
linkades des del seu directori o en el mateix directori de l'arbre). 

 Escanejar element multimèdia des de Family Tree Maker. 

 Reanomenar objecte multimèdia. 

 Categoritzar objecte multimèdia. 

 

2.5.6 Funcionalitats externes al sistema 

 

 Arbre 

o Intercanviar informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un perfil 
creat, concretament permet enviar l'arbre al lloc web d'Ancestry o 
importar/exportar informació sobre el grup familiar o bé sobre l'individu o 
bé gràfics de relacions o bé gràfic de línea temporal o bé àlbum de 
fotos. 

 Lloc 

o Intercanviar informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un perfil 
creat, concretament permet enviar i importar/exportar l'ús (vincle) del 
lloc amb altres fets de persones (ja sigui un fet seleccionat o tots). 

 

 "Media" 

o Intercanviar informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un perfil 
creat, concretament permet enviar i importar/exportar l'ús (vincle) de 
l'element multimèdia amb altres fets de persones (ja sigui un fet 
seleccionat o tots). 

 

 Fonts i repositoris 

o Intercanviar informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un perfil 
creat, concretament permet enviar i importar/exportar l'ús (vincle) de les 
citacions de fonts amb altres fets de persones (ja sigui un fet 
seleccionat o tots). 
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 Publicacions 

o Intercanviar  informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un perfil 
creat, concretament permet enviar i importar/exportar els 
reports/charts/llibres al lloc web o carregar-ho com a myCanvas (per fer 
llibres online o pòsters), en format PDF, One Page PDF o en imatge 
(JPG, BMP, PNG, EMF). 

 

 Cerca Online 

o Mostrar webs d'historials familiars: ancestry.com, rootsweb.com, 
genealogy.com. 

o Mostrar altres webs de cerca: google.com, yahoo.com, bing.com. 

o Afegir/eliminar nova web de cerca. 

o Afegir, editar, ordenar per ordre alfabètic i treure webs favorites. 

o Fer una cerca amb els següents criteris: 

 Nom, cognom (es poden posar dos cognoms si el segon va 
entre contrabarres "\") de la persona a cercar, edat 

 Lloc on un ancestre de la persona hagi viscut. 

 Afegir/treure fets (naixement, defunció, casament, ha viscut, 
arribada, sortida, servei militar), concretament a part del tipus, 
localització i any. 

 Afegir/treure membres familiars (pare, mare, esposa, fill/a, 
germà/na): nom i cognom. 

o Fer una cerca avançada. Aquesta inclou els criteris abans esmentats i 
afegeix paraules clau, gènere (home, dona) i raça/nacionalitat, a més de 
poder escollir si es volen mirar tots els projectes i quins tipus 
d'informació (arbres, fets, smart stories, fotos i mapes). 

o Netejar formulari de cerca. 

o Tornar al format antic de formulari de Family Tree Builder. 

o Afegir la cerca a favorits. 

o Refrescar cerca. 

o Comparar fet/"media"/nota del projecte amb fet cercar. 

o Ignorar el fet/"media"/nota cercat. 

o Fusionar els fets/"media"/notes. 

o Crear un arxiu que guardi el fet/"media"/nota cercat a part. 

o Imprimir els resultats de cerca. 

o Intercanviar informació amb el lloc web d'Ancestry si es té un perfil 
creat, concretament permet carregar la informació de cerca al lloc web. 
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2.5.7 Funcionalitats de visualització 

 

 Sistema 

o Anar a la pantalla prèvia/posterior. 

o Canviar de vista: plan (pla), people (persones), places (llocs), media 
(multimèdia), sources (fonts), publish (publicar), web search (cerca 
web). 

o Mostrar l'ajuda de Family Tree Maker. 

o Mostrar el Centre d'Ajuda Online. 

o Navegar pels tutorials d'entrenament.  

o Consultar la Companion Guide (guia d'acompanyant).  

o Veure informació sobre el fabricant. 

o Mostrar arbres del lloc Ancestry.com propis (data última modificació, 
nom). 

o Mostrar informació sobre el status de connexió (nom d'usuari i status 
online/offline). 

o Mostrar informació sobre el lloc virtual dins la web d'Ancestry.com.  

o Navegar a algun dels links de webs (Family Tree Maker, Genealogy, 
MyFamily, RootsWeb). 

o Navegar al feed de Twitter de Ancestry.com. 

o Navegar al taulell de missatges del perfil de l'usuari d'Ancestry.com. 

o Navegar als nous missatges rebuts a la safata de missatges de l'usuari. 

o Navegar als arbres propis de l'usuari localitzats a Ancestry.com. 

o Consultar ajuda d'opcions de configuració. 

 

 Fets 

o Mostrar llistat d'esdeveniments històrics (tant els creats com per 
defecte). 

o Consultar ajuda d'esdeveniments històrics. 

o Consultar ajuda sobre fets. 

 

 Fonts i repositoris 

o Mostrar totes les citacions de fonts, linkades i/o sense linkar. 

o Filtrar la taula per persona nom de citació, repositori o persona. 

o Mostrar un llistat de tots els repositoris. 

o Mostrar les fonts linkades al repositori en qüestió. 

o Consultar ajuda de repositoris. 

o Mostrar tots els elements multimèdia vinculats a citacions de font. 
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 Llocs 

o Mostrar llistat de llocs marcats en el mapa. 

o Filtrar el llistat per lloc o persona. 

o Mostrar mapa (per defecte centrat en l'última localització afegida, si no 
s'ha afegit cap  mostrarà el mapa dels EEUU). 

o Ampliar/reduir la vista en el mapa (zoom in/zoom out). 

o Moure's pel mapa. 

o Canviar el mapa de vista 2D a 3D (i viceversa). 

o Canviar de vista de carretera a aèria (i viceversa). 

o Mostrar/ocultar etiquetes de noms (països, ciutats, etc) en la vista de 
carretera. 

o Veure el mapa en vista d'àguila (es poden veure fotografies de les 
cases de les ciutats). 

o Mostrar llistat de persones que tenen llocs vinculats a algun fet. 

 

 Arbre 

o Mostrar informació sobre l'arbre actual: persona (nom i data de 
naixement - defunció) principal i persona seleccionada en l'arbre, data 
de creació, data de la última guardada, data de l'últim backup, número 
de persones en l'arbre, número de casaments en l'arbre, mida del fitxer, 
número de generacions en l'arbre, nombre de cognoms diferents, cicle 
de vida mig, data de naixement més propera (nom i data), nombre de 
fonts, nombre de llocs reconeguts, nombre de "media" (elements 
multimèdia). 

o Mostrar llistat de tots els arbres dins el projecte. 

o Navegar al directori on es guarden els arbres. 

o Mostrar arbre de Pedigree amb quatre generacions per defecte. 

o Mostrar més informació addicional en la taula 
d'índexs/bookmarks/historials. 

o Filtrar la taula d'índexs/bookmarks/historials per persona concreta, 
ancestres, descendents. 

o Mostrar els pares de la persona seleccionada. 

o Pujar/baixar una posició en la taula de fills el fill seleccionat. 

o Ordenar fills per data de naixement en la taula de fills. 

o Focalitzar persona seleccionada en l'arbre. 

o Canviar l'ordre de presentació en l'arbre les esposes. 

o Canviar el nombre de generacions a visualitzar en l'arbre. 

o Mostrar/ocultar nodes millorats (aquests nodes permeten mostrar una 
foto de la persona a part de la informació bàsica). 
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 Persona 

o Mostrar informació bàsica (nom, foto en petit, any de 
naixement/defunció, a més de data i lloc de naixement d'una persona si 
es passa per sobre el ratolí) de la persona. 

o Mostrar fets individuals i/o compartits de la persona. 

o Mostrar línia temporal de la persona. 

o Mostrar relacions de la persona. 

 

 Tasca 

o Mostrar llistat de tasques en format de taula (descripció, categoria, 
persona a fer la tasca, venciment, data de creació). 

o Mostrar/ocultar classificació segons prioritats de la llista de categories. 

o Filtrar tasques: per no completades, per categories, no filtrar. 

o Mostrar/ocultar columnes de la taula de tasques (persona a realitzar-la, 
data de venciment, categoria, data de creació). 
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3 Unió de funcionalitats i disseny de la plantilla 

A continuació es detallarà l'evolució que han seguit els grups funcionals des de la 
primera versió en l'apartat 2.3 fins la revisió final i s'explicaran certes consideracions 
que s'han pres a l'hora de dissenyar les taules finals. 

L'apartat 3.2 explica el disseny des de zero de les taules de criteris de selecció, que 
són el resultat d'unir les funcionalitats re-classificades de cada programa (apartats 2.3 i 
2.5) i que són l'element essencial per dur a terme la comparativa funcional de la 
segona fase de la metodologia. 

3.1 Canvis en els grups funcionals i consideracions 
 

Arribats a aquest punt, i previ a dur a terme la unió de funcionalitats i dissenyar la 
plantilla final cal justificar el perquè de l'elecció dels grups funcionals que s'han usat 
per la re-classificació feta en els punts 2.3 i 2.5 de cada programa. 

Primerament, la idea d'usar una classificació per grups conceptual està justificada al 
fet de que la gran majoria de programes de genealogia que funcionen avui en dia 
permeten visualitzar certs ítems d'informació (arbres, fitxes de persona, etc), els quals 
es poden editar, possiblement afegint des de fora elements multimèdia, per finalment 
generar unes publicacions (en forma de document, llibre, imatge, etc). Feta aquesta 
reflexió van sortir inicialment els grups d'administració de recursos, visualització 
d'informació, publicació d'informació i multimèdia. 

Els dos primers grups feien referència al tractament de la informació (editar informació, 
guardar, exportar/importar, etc) i a mostrar-la (tot el que és referent a visualitzar 
informació per pantalla i que, per tant, no toca l'edició ni manegar-la). No obstant 
també s'havia de tenir en compte que la configuració del programa, que podia formar 
part de l'administració de recursos feia aquest grup massa gran, a més que 
conceptualment és diferent editar informació d'un projecte fet per l'usuari a editar 
variables i estats del programa.  

Per tant es va crear un grup nou per diferenciar la configuració del sistema amb 
l'administració de recursos. Com que el nom "administració de recursos" era molt 
genèric i podia donar error a confusió es va canviar a tractament d'informació. 

Els grups de gestió multimèdia i publicació d'informació són també més especials del 
que sembla. Conceptualment tenen sentit d'existir ja que forma part del flux de treball 
en un projecte de genealogia: els elements multimèdia són una part integral d'aquests i 
les publicacions sempre es tracten a part. Per tant es va decidir seguir aquesta 
especialització. Degut a això aquests grups contenen funcionalitats dels grups de 
visualització i tractament d'informació. Bàsicament s'ha decidit conservar els grups de 
multimèdia i publicacions i sacrificar la classificació d'edició en "tractament 
d'informació" o "visualització" per fer-ho en un dels seus respectius. 

Més endavant també es va decidir especialitzar les funcionalitats de cerca i fer un grup 
de cerca, pel mateix que multimèdia i publicació: els programes tractaven tant en la 
interfície del programa com en els manuals d'usuari les cerques com un grup funcional 
més. 

També es va valorar que molts dels programes de genealogia (i concretament els dos 
analitzats complien aquest requisit) es recolzen en eines web i motors de cerca web 
externs al programa, conseqüentment va sortir un últim grup, extern al sistema (o 
programa) que era el de funcionalitats externes. 

 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  122 

Així la classificació per grups funcionals final és:  

 Grup de configuració del sistema 

 Grup de tractament d'informació 

 Grup multimèdia 

 Grup de cerca 

 Grup de visualització d'informació 

 Grup de publicació 

 Grup de funcionalitats externes 

 

Un problema que també va sorgir a l'hora de realitzar la re-classificació de 
funcionalitats era que, tot i aconseguir englobar totes elles en grups conceptuals 
independents del programa i la tecnologia, van sorgir subgrups o subcategories on 
podia donar-se el cas que algun tipus de tecnologia o eina específica del programa era 
present (per exemple, les eines de cerca Smart Match i Smart Research del primer 
programa o els elements Smart Stories del segon). 

Tot i que realment aporten noves funcionalitats, més especialitzades (i per tant, era 
important que no desapareguessin de la re-classificació), algunes d'aquestes eines 
eren específiques d'un programa. Això podia provocar que a l'hora de dissenyar la 
plantilla hi haguessin  funcionalitats que al ser úniques per un software concret no 
tingués sentit incloure-les.  

Per tant a l'hora de dissenyar les plantilles s'ha tingut en compte aquestes tecnologies, 
però en lloc d'enumerar-les com una funcionalitat més, s'ha intentat reescriure-les 
d'una forma més genèrica, ja que existeixen en el mercat programes que usen eines 
semblants a, per exemple Smart Match o Smart Research del primer programa. 

Finalment es va convenir que en les plantilles s'afegiria una columna de notes i 
justificacions ja que, com s'explicarà en el següent apartat (i es justificarà abans de dur 
a terme la comparativa funcional en l'apartat 3.2 de criteris de comparació d'eines) 
s'usaran diferents mètriques segons el criteri/funcionalitat  a marcar i comparar. 
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3.2 Disseny de la plantilla de criteris de selecció 
 

Seguint la metodologia, feta la re-classificació dels dos programes es dissenyarà una 
estructura, en forma de graella o taula que servirà per dur a terme la comparativa 
funcional (criteris de comparació) entre diferents programes de genealogia. La 
informació que s'ha de mostrar per a cada programa serà la següent: 

 Llistat de funcionalitats, classificades en un dels set grups funcionals abans 
esmentats. Cada grup pot tenir subgrups, sorgits de la re-classificació de 
funcionalitats per programa (apartats 2.3 i 2.5). Més endavant es detallen els 
subgrups. 

 Mètrica que serveixi per valorar la capacitat d'un programa de donar aquella 
funcionalitat. Les mètriques seran les mateixes per tots els programes. 

 Comentaris i justificacions sobre el valor de la mètrica, per fer aclariments o 
simplement per afegir informació complementària sobre la funcionalitat. 
Aquests comentaris, tot i ser complementaris seran d'important lectura per 
entendre millor les mètriques o funcionalitats. 

Es dissenyaran set taules (una per cada grup funcional), amb les files essent el llistat 
de funcionalitats d'aquell grup i les columnes un binomi mètrica -  comentari per tots 
els programes. Un exemple seria el següent: 

Grup funcional 
1 

Programa 1 Programa 2 ... Programa N 

Subgrup 1 Mètrica Comentari Mètrica Comentari  Mètrica Comentari 

 Func. 1        

 Func. 2        

Subgrup 2        

 Func. 1        

 

Per millor organització cada grup funcional tindrà subgrups que agruparan vàries 
funcionalitats o conjunts d'elles. Ja que quan es va fer la re-classificació de 
funcionalitats ja es va tenir en compte aquest aspecte, s'ha aprofitat aquesta 
classificació. Per tant els grups funcionals tindran els següents subgrups: 

 Grup de configuració de sistema: no tindrà cap subgrup. 

 Grup de tractament d'informació: sistema, eines auxiliars, arbre, persona, fets, 
fonts i repositoris, llocs, tasques. 

 Grup de multimèdia: general, fotos, altres elements. 

 Grup de cerca: motor de cerca, eines auxiliars. 

 Grup de publicació: general, charts, reports, altres. 

 Grup de visualització: sistema, arbre, persona, fets, fonts i repositoris, llocs, 
tasques. 

 Grup de funcionalitats externes: cerques externes, altres. 
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Un cop tractada la classificació en grups i subgrups de les funcionalitats que sortiran a 
les taules de criteris de comparació, avaluarem quines mètriques són les adients per 
mesurar cada funcionalitat (o en alguns casos, grup de funcionalitats). Com que 
cadascuna d'aquestes pot ésser mesurada de forma diferent a continuació presentem , 
per a cada taula (grup funcional) una breu descripció de cada funcionalitat si s'escau, 
ja que servirà per aclarir-la, junt amb la mètrica emprada i una breu explicació: 

Grup funcional: 

CONFIGURACIÓ DE SISTEMA 

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

Suportar idioma català (interfície i 
informació a exportar) 

 Sí/No 

Canviar idioma d'interfície (llistat de 
disponibles) i de la informació a exportar 

 Mesura numèrica (quantitat 
d'idiomes, detallats a 

comentaris) 

Usar tradició espanyola de cognoms Permetre identificar segon 
cognom de la persona 

Sí/No (explicació a 
comentaris si s'escau) 

Canviar ordre de cognoms Permetre alterar quin és el 
primer cognom (o adaptar el 

cognom de la dona al de l'home) 

Sí/No 

Actualitzar programa Auto-descarregar noves 
versions del programa 

Sí/No comentant per on 
s'actualitza 

Realitzar backups (temps)  Mesura numèrica (cada 
quan temps es realitzen) 

Mostrar informació LDS Referent a si permet mostrar 
informació dels mormons 

Completa/Limitada/No en 
té (explicació a comentaris) 

Canviar connexió de xarxa  Sí/No 

Usar auto-completat per noms, fonts, llocs i 
descripcions 

 Sí/No 

Manegar drivers de PDF Permetre canviar/eliminar/afegir 
nous drivers per publicar en 

PDF 

Sí/No 

Activar/desactivar el corrector ortogràfic  Complet/Limitat/No en té 
(explicació a comentaris) 

Fer cerques per Internet sempre que 
s'estigui connectat 

 Sí/No 

Canviar ordre de dia/mes en les dates  Sí/No (explicar formats) 

Canviar format numèric i abreviatura de 
dies i mesos 

 Sí/No (explicar formats) 

Canviar tipus de notació AC/DC  Sí/No 

Canviar tipus de calendaris predeterminats Permetre canviar a calendari 
gregorià/hebreu/republicà 

francès 

Complet/Limitat/No en té 
(explicació a comentaris) 

Canviar el mostrar títol i sobrenom Permetre mostrar el títol nobiliari 
per defecte o sobrenom de la 

persona 

Sí/No 

Mostrar/ocultar avisos per errors  Sí/No 

Mostrar/icones representatives de fets Permetre mostrar icones de fets Sí/No (explicar en 
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importants rellevants com casament, mort, 
naixement en la persona 

comentaris) 

Canviar color de la GUI Permetre canviar el color de 
finestres i de la interfície 

Sí/No (explicar si té 
predeterminats o si es 
poden usar plantilles) 

Permetre pujar els projectes a Internet i 
canviar freqüència 

Permetre l'automatització 
d'entrega de versions al lloc web 

vinculat al programa 

Sí (i número que indiqui 
quina freqüència)/No 

Augmentar/reduir el nombre de peticions 
concurrents a altres BD 

Aquesta funcionalitat tècnica 
està més pensada per projectes 

amb milers de persones on la 
concurrència de cerca és 

important 

Complet (nombre de 
peticions màxima)/Limitat 

(comentaris)/ No en té 

Indicar les fonts d'informació geogràfica Permetre indicar quines 
llibreries de geolocalització 

s'usaran 

Sí (detallar quines a 
comentaris)/No 

Usar com a fons de pantalla l'arbre del 
projecte 

 Sí/No 
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Grup funcional: 

TRACTAMENT D'INFORMACIÓ 

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

Sistema   

Crear/obrir/tancar/guardar/eliminar projecte  Complet/Limitat/No en té 
(explicació a comentaris) 

Importar projectes (formats)  Llista de formats 

Exportar projectes (formats)  Llista de formats 

Activar/desactivar el mode offline  Sí/No 

Unir projectes Permetre unificar la informació 
de diversos projectes en un 

Sí/No 

Fer el projecte privat/públic Permetre veure/ocultar 
informació en el lloc web 

Sí/No 

Canviar nom del projecte  Sí/No 

Edició d'informació bàsica  Permetre copiar, enganxar, 
retallar, desfer, refer, suprimir, 

seleccionar 

Complet/Limitat/No en té 
(explicació a comentaris) 

Registrar el programa Permetre registrar còpia del 
programa 

Sí/No 

Activar mètode de subscripció Permetre activar la subscripció 
del programa 

Sí/No  

Login/logout de sessió amb el lloc web Permetre connectar-se amb la 
compta d'usuari a la web via 

programa 

Sí/No 

Demanar ajuda (Wizard) Usar programa d'ajuda guiada Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Editar informació de l'autor del projecte  Permetre editar 
nom/cognom/data i lloc de 
naixement/telèfon i lloc de 

contacte/web de l'autor 

Sí/No (explicar a 
comentaris) 

Eines del sistema   

Calculador de Dates Eina de càlcul d'edats i dates de 
naixement 

Sí/No 

Calculador de Relacions Eina que mostra per 
persona(es) les relacions amb 

altres persones 

Sí/No 

Soundex i Megaplex Eines de tractament de noms 
idèntics escrits similars (Harold, 

Harry,etc) 

Sí/No (explicar a 
comentaris) 

Global Spell Check Eina de correcció ortogràfica Sí/No 

Resolució de noms de llocs Sistema de resolució de noms 
de llocs reals en mapa 

Sí/No 

Compactar arxiu Compressió del projecte Sí (tipus de 
compressions)/No 

Suport de plugins  Sí/No (explicar en 
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comentaris) 

Suport de repositoris coneguts Permetre ús de repositoris com 
VCS, SVN, etc 

Sí (enumeració)/No 

Reconeixement facial Eina d'identificació de persones 
en foto prèviament registrades 

 

Teclat virtual Eina de teclat per interfície 
gràfica 

Sí/No 

Generador d'escuts heràldics  Sí/No 

Fets   

Manegar esdeveniments històrics 
(crear/eliminar/editar) 

Els esdeveniments històrics són 
fets històrics importants 

predeterminats 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Afegir/eliminar/editar noves categories 
d'esdeveniments històrics 

 Sí/No 

Manegar fets (crear/eliminar/editar)  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Afegir/treure fet de la llista de fets  Sí/No 

Canviar fet a públic/privat Permetre mostrar/ocultar els fets 
del projecte si el projecte és 

compartit (via web) 

Sí/No 

Canviar fet a individual/compartit Permetre canviar un fet a que  
afecti una o vàries persones 

Sí/No 

Vincular/desvincular fet a persona  Sí/No 

Vincular/desvincular element multimèdia a 
fet 

 Sí/No 

Vincular/desvincular font a fet  Sí/No 

Categoritzar fets Permet crear/editar/eliminar 
categories per classificar 

conjunts de fets 

Sí/No 

Marcar fet com a favorit  Sí/No 

Fonts i repositoris   

Manegar citació de font 
(crear/eliminar/editar/copiar) 

 Sí/No 

Vincular/desvincular font a fet  Sí/No 

Puntuar citació de font  Sí (tipus d'escala)/No 

Reemplaçar citació de font   Sí/No 

Imprimir citació de font i usos  Sí/No 

Manegar repositoris 
(crear/eliminar/editar/copiar) 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Reemplaçar repositoris  Sí/No 

Llocs   

Afegir/eliminar un nou lloc a la llista de 
llocs 

 Sí/No 
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Marcar un lloc en el mapa  Sí/No 

Vincular un lloc a fet  Sí/No 

Vincular un lloc a repositori Entenent com a repositori un 
lloc físic on s'han extrets les 

fonts (biblioteca, monestir, etc) 

Sí/No 

Comprovar/obviar la correcció ortogràfica 
de lloc 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Moure localització com a descripció de fet  Sí/No 

Imprimir lloc i usos del lloc  Sí/No 

Arbre   

Manegar arbre(crear informació 
bàsica/eliminar/obrir/tancar) 

Permetre afegir nom/data i lloc 
de naixement/foto de les 

persones en arbre 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Afegir nous nivells a l'arbre Per arbres de tipus Pedigree, 
ascendents/descendents i altres 

arbres 

Sí/No (explicar tipus d'arbre 
a comentaris) 

Afegir/eliminar persona a l'arbre  Sí/No 

Canviar el nom de l'arbre  Sí/No 

Imprimir arbre   Sí/No 

Editar informació bàsica sobre persones en 
l'arbre 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Afegir/eliminar una o més esposes de 
forma dinàmica 

 Sí/No 

Afegir/eliminar fills a la persona 
seleccionada 

 Sí/No 

Afegir/eliminar pares a la persona 
seleccionada 

 Sí/No 

Canviar la persona inicial  Sí/No 

Fusionar dos individus  Sí/No 

Persona   

Manegar persona: informació principal 
(crear/eliminar/editar) 

Permetre editar informació de 
nom/cognom/edat/foto principal 

sobre la persona 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Manegar persona: fets vinculats 
(crear/eliminar/editar) 

Permetre editar els fets vinculats 
a la persona 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Manegar persona: notes i tasques 
(crear/eliminar/editar) 

Permetre editar notes sobre la 
persona o tasques a completar 

en l'edició de persona 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Canviar nota personal a pública/privada Permetre mostrar/ocultar les 
notes (via web) 

Sí/No 

Modificar nota seleccionada  Sí/No 

Canviar disseny de la lletra de notes, fets i 
tasques de persona 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 
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Imprimir nota  Sí/No 

Afegir/treure persona a favorits  Sí/No 

Vincular/desvincular fet a persona  Sí/No 

Vincular/desvincular element multimèdia a 
persona 

 Sí/No 

Afegir/eliminar tasca a persona  Sí/No 

Marcar tasca de persona com a 
completada 

 Sí/No 

Eliminar tasques completades de persona  Sí/No 

Imprimir tasca de persona  Sí/No 

Tasca   

Manegar tasca (crear/editar/eliminar)  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Filtrar tasques per categories  Sí/No 

Crear nova categoria de tasca  Sí/No 

Esborrar tasques completades  Sí/No 

Imprimir llistat de tasques  Sí/No 
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Grup funcional: 

MULTIMÈDIA 

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

General   

Afegir/eliminar element multimèdia 
(formats) 

 Enumeració de formats 
suportats (àudio/vídeo/text) 

Mostrar elements només seleccionats/tots 
els elements 

 Sí/No 

Filtrar elements multimèdia per categoria  Sí/No 

Filtrar elements multimèdia per tipus 
(format) 

 Sí/No 

Editar informació de l'element multimèdia Permetre editar informació de 
nom/tipus/descripció/altres 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Escanejar fotos des de programa  Sí/No 

Copiar fotos a projecte  Sí/No 

Categoritzar elements multimèdia  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Crear/eliminar noves categories  Sí/No 

Linkar/deslinkar element a una persona  Sí/No 

Linkar/deslinkar element a una font  Sí/No 

Imprimir element multimèdia  Sí/No 

Ordenar objectes multimèdia per criteris  Sí (enumerar criteris)/No 

Veure ús (vincles) de l'element multimèdia  Sí/No 

Afegir/eliminar/editar nota a l'element 
multimèdia 

 Sí/No 

Fotos   

Mostrar fotos en una llista de thumbnails Thumbnails són fotos visibles de 
mida petita, per ésser 
visualitzades en llista 

Sí/No 

Obrir/tancar imatge  Sí/No 

Tractar imatge (rotar, ampliar/reduir)  Sí/No (explicar a 
comentaris) 

Editar imatge  Sí/No 

Canviar la mida del thumbnail  Sí/No 

Altres elements   

Crear/editar/eliminar àlbum de fotos  Sí/No 

Crear/editar/eliminar diapositives  Sí/No 

Crear/editar eliminar stories Stories són conjunts 
d'informació (fets) associats a 

fotos/vídeos que s'editen i 
actualitzen simultàniament 

Sí/No 
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Grup funcional: 

CERCA 

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

Motor de cerca   

Cerca ràpida de persona (nom i cognom)  Sí/No 

Cerca exhaustiva de persona  Completa/Limitada/No en 
té (explicar a comentaris) 

Guardar/carregar cerques especialitzades Permetre crear cerques 
exhaustives i guardar-les 

Sí/No  

Cerca específica de fets  Sí/No 

Cerca específica de fonts i repositoris  Sí/No 

Cerca específica d'elements multimèdia  Sí/No 

Cercar i reemplaçar  Sí/No 

Trobar persones duplicades  Sí/No 

Eines auxiliars   

Cercar coincidències amb persones 
d'Internet 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Fusionar persones d'Internet cercades en 
l'arbre de projecte 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Canviar criteris de cerca per Internet Permetre configurar les  cerques 
per Internet  

Sí/No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  132 

Grup funcional: 

PUBLICACIÓ 

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

General   

Formats suportats de publicació Referent als formats generats al 
publicar els arbres i altra 

informació (ex: PDF) 

Llistat de formats suportats 

Editar estètica de la publicació  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Editar informació principal de la publicació Referent a la informació bàsica 
sobre l'arbre (chart) o informació 

en document (report) 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Editar informació d'ítems a incloure de la 
publicació 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Inserir imatges  Sí/No 

Veure presentació preliminar  Sí/No 

Guardar/carregar publicació  Sí/No 

Guardar/carregar configuracions d'edició 
creades per usuari 

 Sí/No 

Mostrar informació sobre el tipus de full de 
la publicació 

Referent a detalls sobre tipus de 
full d'impressió 

Sí/No 

Imprimir la publicació  Sí/No 

Eliminar publicació  Sí/No 

Charts   

Crear arbre de Pedigree (horitzontal o 
vertical) 

 Sí/No 

Crear arbre ascendent/descendent  Sí/No 

Crear chart de relacions  Sí/No 

Crear chart hourglass  Sí/No 

Crear chart bow tie  Sí/No 

Crear chart en forma de vano  Sí/No 

Crear chart de família simple/estesa  Sí/No 

Reports   

Crear report Ahnentafel  Sí/No 

Crear report d'arbre de 
descendents/ancestres 

 Sí/No 

Crear reports de persones  Sí/No 

Crear reports de relacions   Sí/No 

Crear reports de llocs   Sí/No 

Crear reports de "media"   Sí/No 

Crear reports de fets  Sí/No 
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Crear un report de generacions  Sí/No 

Crear un report de línia temporal  Sí/No 

Crear un report de direccions  Sí/No 

Altres   

Crear calendari  Sí/No 

Crear historial  Sí/No 

Crear llibre de genealogia  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Crear llibre professional  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Crear pòsters  Sí/No 
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Grup funcional: 

VISUALITZACIÓ 

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

Sistema   

Modes de presentació d'informació 
d'arbres (llista) 

Referent a les eines que 
permeten representar arbres en 

2D/3D o en diversos formats 

Llistat de modes i breu 
explicació a comentaris 

Navegar entre àrees de treball  Sí/No 

Veure ajuda de programa  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Veure manual online  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Veure manual d'usuari  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Usar tutorials d'entrenament  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Mostrar arbres penjats en web   Sí/No 

Veure informació de l'estat de connexió Permetre veure l'estat de 
connexió amb el lloc web 

Sí/No 

Navegar als llocs web on s'emmagatzemen 
els arbres 

 Sí/No 

Manegar les barres d'eines, menú, estat 
(veure/ocultar)  

 Sí/No 

Tractar favorits (consultar/ordenar /filtrar)  Sí/No 

Mostrar Cementiri Virtual Referent a visualitzar una vista 
on es mostren les defuncions 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Fets   

Mostrar llistat d'esdeveniments històrics 
(per defecte i usuari) 

Els esdeveniments històrics són 
fets històrics importants 

predeterminats 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Mostrar llistat de fets (per defecte i usuari)  Sí/No 

Mostrar informació de fet  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Ordenar fets  Sí/No 

Filtrar fets  Sí/No 

Fonts i repositoris   

Mostrar citacions de fonts linkades o sense 
linkar 

 Sí/No 

Mostrar informació de citació de font  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Filtrar fonts per categories  Sí/No 

Mostrar elements multimèdia linkats a 
citacions de font 

 Sí/No 

Mostrar tots els repositoris  Sí/No 
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Mostrar informació del repositori  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Filtrar repositoris per categoria  Sí/No 

Mostrar repositoris vinculats a fets  Sí/No 

Llocs   

Mostrar llistat de llocs en el mapa  Sí/No 

Filtrar lloc per persona, fet o repositori  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Mostrar mapa del món  Sí/No 

Ordenar llocs   Sí/No (explicar a 
comentaris) 

Canviar a vista 2D/3D del mapa  Sí/No 

Moure's pel mapa  Sí/No 

Mostrar etiquetes pels llocs d'interès en el 
mapa o els llocs marcats 

 Sí/No 

Arbre   

Mostrar informació sobre l'arbre actual  Sí/No 

Mostrar llistat d'arbres del projecte  Sí/No 

Focalitzar vista en una part de l'arbre  Sí/No 

Presentar arbre de diferents formes  Sí (explicar en 
comentaris)/No 

Ampliar/reduir el nombre de generacions 
per persona 

 Sí/No 

Mostrar/ocultar més informació a sortir en 
l'arbre 

 Sí (explicar en 
comentaris)/No 

Canviar l'ordre d'esposes en l'arbre  Sí/No 

Mostrar informació de les persones 
favorites de l'arbre 

 Sí/No 

Mostrar historial de canvis en l'arbre  Sí/No 

Mostrar/ocultar els ancestres/descendents 
de la persona seleccionada 

 Sí/No 

Moure la persona al node inicial  Sí/No 

Ordenar fills en l'arbre  Sí/No 

Mostrar tasques a fer de l'arbre  Sí/No 

Persona   

Mostrar persona: informació principal  Permetre veure informació de 
nom/cognom/edat/foto principal 

sobre la persona 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Mostrar persona: fets vinculats  Permetre veure els fets vinculats 
a la persona 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Mostrar persona: notes i tasques  Permetre veure notes sobre la 
persona o tasques a completar  

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 
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Mostrar relacions amb la persona  Sí/No 

Mostrar línia temporal de persona  Sí/No 

Mostrar notes de persona  Sí/No 

Mostrar familiars propers/esposa de la 
persona 

 Sí/No 

Mostrar tasques a fer de la persona  Sí/No 

Tasca   

Mostrar llistat de tasques en format de 
taula 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Mostrar/ocultar classificació de prioritats de 
tasques 

 Sí/No 

Filtrar tasques (no completades, 
categories) 

 Sí/No 

Mostra informació de tasca  Sí/No 
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Grup funcional: 

EXTERNES  

Descripció de la 
funcionalitat 

Mètrica emprada i 
descripció 

Cerca externa   

Mostrar webs de cerca de genealogia  Webs de cerca que consulten 
bases de dades de genealogia 

Sí (enumerar)/No 

Mostrar webs de cerca (webs) Webs de cerca com Google 
p.ex. 

Sí (enumerar)/No 

Afegir/editar/eliminar noves webs  Sí/No 

Crear una nova cerca web simple  Sí/No 

Fer cerca web avançada  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Netejar formulari de cerca  Sí/No 

Afegir/eliminar la cerca a favorits  Sí/No 

Refrescar la cerca  Sí/No 

Comparar fet/"media"/nota cercat amb el 
del projecte 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Fusionar/ignorar fet/"media"/nota cercat 
amb el del projecte 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Guardar informació sobre el 
fet/"media"/nota cercat 

 Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Imprimir el fet/"media"/nota cercat  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Altres   

Navegar als nous missatges rebuts a la 
safata d'usuari en la web 

 Sí/No 

Mostrar/ocultar dades en web  Sí/No 

Importar/exportar/editar informació al lloc 
web sobre l'arbre 

 Sí/No 

Importar/exportar/editar informació al lloc 
web sobre fets 

 Sí/No 

Importar/exportar/editar localitzacions  Sí/No 

Importar/exportar/editar "media"  Sí/No (explicar a 
comentaris) 

Importar/exportar/editar fonts i repositoris  Sí/No 

Importar/exportar/editar publicacions  Sí/No 

Establir zones de publicació  Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 

Canviar permisos de publicació  Sí/No 

Eliminar continguts del lloc virtual  Sí/No 

Canviar el contingut a públic/privat  Sí/No 

Crear llibre online o myCanvas Referent a crear llibres 
genealògics/pòsters online 

Complet/Limitat/No en té 
(explicar a comentaris) 
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S'ha decidit establir un color de fons vinculat a cadascun dels grups, com si es tractés 
d'una llegenda. Tot i que el fi de fer-ho és merament estètic també pot arribar a ser útil 
a l'hora de cercar informació sobre un únic grup funcional. Els colors emprats seran: 

 Grup de configuració de sistema: Blau. 

 Grup de tractament d'informació: Verd. 

 Grup de multimèdia: Vermell rosat. 

 Grup de cerca: Lila. 

 Grup de publicació: Marró. 

 Grup de visualització: Taronja. 

 Grup de funcionalitats externes: Gris. 

 

Amb tot el procés de disseny que s'ha dut a terme fins aquest moment, només falta 
estructurar les taules segons les llistes de funcionalitats i colors abans esmentats. Una 
versió buida d'aquestes taules es pot trobar a l'Annex 2. 
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4 Segona fase: comparativa funcional 

El final del tercer capítol ha generat un conjunt de taules de criteris de selecció d'eines. 
En aquest quart capítol usarem aquestes plantilles per dur a terme una comparativa 
funcional de diferents productes software de genealogia. 

L'objectiu final és obtenir una comparativa de productes que serveixi al lector de guia, 
amb la que pugui contrastar diferències entre els productes escollits i d'aquesta 
manera saber quins són més complets des d'un punt de vista funcional.  

Aquesta guia vindrà donada no només per la comparativa en les taules sinó també per 
un conjunt de conclusions de cada producte i unes conclusions finals entre tots els 
productes (aquestes últimes, ubicades en el capítol 6 de conclusions i treball futur). 

En el següent apartat es detallaran quins criteris s'han seguit a l'hora d'escollir els 
productes de la comparativa funcional, s'enumeraran i es farà la presentació dels 
productes amb una breu descripció el menys tècnica possible.  

En l'apartat 4.2 es compararan en les taules les eines escollides i finalment s'escriuran 
unes conclusions per cada producte en concret. 

 

4.1 Criteris de selecció d'eines per la comparativa final 
Per dur a terme aquesta comparativa cal agafar una mostra suficientment 
representativa de productes. Primerament cal que siguin productes coneguts per la 
comunitat d'usuaris potencial a usar-los, ja que els més famosos són també els més 
complets, atractius i accessibles.  

Com s'ha comentat anteriorment, els programes menys coneguts solen oferir a nivell 
funcional menys que els productes coneguts. Quasi bé sempre les diferències es 
donen a nivell tècnic o no funcional (més atractius estèticament, fàcils d'usar, amb 
millor rendiment per navegadors web, etc). Per tant en la selecció d'eines s'ha 
decidit agafar aquelles que siguin valorades com més completes (funcionalment) 
per la comunitat (com es va fer al inici d'aquest projecte, apartat 2.1). 

El següent punt és escollir la quantitat. Idealment s'haurien d'agafar com a candidats 
més d'una dotzena de programes, ja que permet conformar una comparativa més 
completa pels lectors interessats, a més de donar més possibilitats a trobar noves 
funcionalitats, que es podrien incorporar en les taules i enriquir-les. A més a més 
també es poden comparar programes de diferents plataformes i veure si existeixen 
certs patrons o certes limitacions que siguin dependents de la plataforma. 

El problema és que la naturalesa del projecte i el temps al qual està lligat el 
desenvolupament no permet fer una comparativa amb desenes de mostres. Per 
naturalesa, ja que la següent fase, tot i ja tenir unes plantilles prefixades caldrà 
analitzar els programes escollits, no amb el mateix grau de detall, però el suficient com 
per a respondre als criteris de comparació. Sobre el temps de desenvolupament del 
projecte, faria que s'allargués considerablement si s'agafessin com a mostra molts 
programes. 
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Degut a això s'ha decidit agafar una mostra dels 5 dels programes més reconeguts 
en l'actualitat en el mercat. Aquests han sigut: 

 Family Tree Maker 2011 

 Family Tree Builder 

 Legacy Family Tree v7.5 

 GDS 

 RootsMagic 4 

Els dos primers ja van ser tractats en l'anàlisi funcional de la primera fase. El tercer va 
ser un dels possibles candidats a ser escollit durant l'anàlisi i és avui en dia també una 
de les eines més completes. RootsMagic 4 també és un dels paquets de software 
genealògic millor valorats. 

GDS s'ha escollit ja que és el programa de genealogia més usat a Catalunya (a més 
d'haver sigut desenvolupat per una empresa catalana també). 

Dos dels productes (RootsMagic 4 i Legacy Family Tree v7.5) són programes que 
tenen versions gratuïtes, les quals són versions del producte limitades funcionalment. 
En la comparativa que es durà a terme s'han usat les versions gratuïtes ja que, tot 
i no oferir totes les funcionalitats de la versió de pagament, són el mateix programa, 
amb la peculiaritat que al voler accedir a determinades funcionalitats, simplement no 
deixa i mostra un avís de compra de producte. No obstant, es valoraran aquests 
programes com a versió completa. Això no suposa cap problema, ja que les 
funcionalitats que no són donades en la versió gratuïta són fàcils de buscar i incorporar 
en la comparativa (amb el manual d'usuari, via web o a través del programa). 

 

A continuació presentem unes fitxes de referència de cada programa: 

Nom del programa: Family Tree Builder. 

Versió del programa: v5.0.0.1198. 

Companyia de publicació: MyHeritage.com. 

Any de publicació:  1 Novembre 2010. 

Sistemes operatius suportats: Windows 98/Me/2000/NT/XP/Vista/7 i Iphone/Ipad. 

Preu/subscripció: gratuït, subscripció de 5€/mes (semi-completa) o 8,95€/mes 
(completa). 

Descripció: software gratuït, programa molt estès a nivell mundial, té versió web 
(limitada) i mètode de subscripcions, que dóna més opcions via web. 

Web: http://www.myheritage.es/ 
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Nom del programa: Family Tree Maker 2011 . 

Versió del programa: 20.0.0.368. 

Companyia de publicació: Ancestry. 

Any de publicació:  Gener 2011. 

Sistemes operatius suportats: Windows XP/Vista/7, Mac OS 10.5 o superior i 
Iphone/Ipad. 

Preu/subscripció: 39,99$ (sense comptar ofertes web), subscripció 24,95$/mes. 

Descripció: software de pagament, el programa de genealogia més estès i més 
reconegut de tots, es recolza al fer cerques especialitzades amb la web 
d'Ancestry.com i la base de dades LDS (mormona). Té mètode de subscripcions que 
ofereix més funcionalitats via web i accés a les bases de dades d'Ancestry.com. 

Web: http://www.familytreemaker.com/ 

 

Nom del programa: Legacy Family Tree 7.5 . 

Versió del programa: 7.5.0.112. 

Companyia de publicació: Millennia Corporation. 

Any de publicació:  Agost 2011. 

Sistemes operatius suportats: Windows XP/Vista/7/ME/98/NT/2000. 

Preu/subscripció: 29,95$, sense subscripcions. 

Descripció: software de pagament (té versió gratuïta, però capada en funcionalitats), 
dels programes millor valorats com a complet junt amb Family Tree Maker 2011. 

Web: http://www.legacyfamilytree.com/Index.asp 

 

Nom del programa: GDS (Sistema General de Documentació Familiar) 

Versió del programa: 6.0.40 

Companyia de publicació: Marshall System, S.C.P. 

Any de publicació: Març 2011. 

Sistemes operatius suportats: Windows XP/Vista/7. 

Preu/subscripció: 124€ (119€ transferència bancària) + 114€ (119€ transferència 
bancària) Base de Dades de les Cases Reials. 

Descripció: software de pagament molt conegut en l'àmbit espanyol i sobretot català. 
Té versió gratuïta, però limita el nombre de registres/persones que es poden incloure 
en l'arbre - 50 en total -  i ús de 10 dies de la base de dades de Cases Reals 
espanyoles. 

Web:  http://www.gdsystem.net/v5/es/Default.asp 
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Nom del programa: RootsMagic 4 

Versió del programa: 4.1.2.1. 

Companyia de publicació: RootsMagic, Inc. 

Any de publicació: Juliol 2011. 

Sistemes operatius suportats: Windows 7, Vista, XP, and 2000. 

Preu/subscripció: 29,95$, no subscripció 

Descripció: software de pagament (té versió gratuïta, bastant limitada en quant a 
funcionalitats), és una de les opcions millor valorades també i que cada cop més està 
tenint en èxit en la comunitat de genealogistes, sobretot en aspectes no funcionals 
com facilitat d'ús i aspectes estètics. 

Web: http://www.rootsmagic.com/ 
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4.2 Comparativa funcional de software genealògic 
A continuació presentem les taules usades en la comparativa funcional dels cinc 
programes escollits de software de genealogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  144 

Grup de configuració del sistema 

  Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

  Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Suportar idioma català 
(interfície i informació a 

exportar) 

Sí   No   No   Sí   No   

Canviar idioma 
d'interfície (llistat de 
disponibles) i de la 

informació a exportar 

36 Castellà, català i 
idiomes europeus 
importants + africà 

1 (5) Només anglès, 
però sí té 

diccionaris de 
correcció 

ortogràfica per 
anglès, francès, 
espanyol, italià i 

alemany 

6 Anglès, alemany, 
danès, holandès, 
noruec, suec (té 

patchs per 
espanyol, 
obsolets) 

3 Castellà, català, 
anglès 

1 Anglès (pròximes 
versions, 

permetran 
traducció d'usuaris) 

Usar tradició espanyola 
de cognoms 

Sí   No   No   Sí També inclou 
tradició portuguesa 

No   

Canviar ordre de 
cognoms 

Sí Adapta cognom de 
casada al de 
l'home/manté 

cognom casada 

Sí Adapta cognom de 
casada al de 
l'home/manté 

cognom casada 

Sí Adapta cognom de 
casada al de 
l'home/manté 

cognom casada 

Sí Adapta cognom de 
casada al de 

l'home, o tradició 
portuguesa 

Sí Adapta cognom de 
casada al de 
l'home/manté 

cognom casada 

Actualitzar programa Sí Via web Sí Des del programa, 
cada 10 minuts 

(configurable), via 
web 

Sí Des del programa, 
cada 30 dies, via 

web  

Sí No automatitzat, 
via web 

Sí Automàticament 
cada cop que 

s'entra al programa 

Realitzar backups 
(temps) 

5 En minuts 
(configurable) 

5 En minuts 
(configurable) 

0 Els realitza abans 
de tancar el 

programa, unir 
arbres o altres 
canvis de risc 

0 S'han de realitzar 
manualment, el 
programa no ho 

permet 

0 Els realitza abans 
de tancar el 

programa, unir 
arbres o altres 
canvis de risc 

Mostrar informació LDS No en 
té 

  Complet Permet afegir 
informació LDS i 
connectar-se a la 

seva base de 
dades 

Complet Permet afegir 
informació LDS 
connectar-se via 

FamilySearch a la 
base de dades  

No en 
té 

  Complet Permet afegir 
informació LDS 
connectar-se via 

FamilySearch a la 
base de dades  
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Grup de configuració del sistema 

 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris  Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Canviar connexió de 
xarxa 

Sí   Sí   Sí   No   No   

Usar auto-completat per 
noms, fonts, llocs i 

descripcions 

Sí   Sí   No   No   No   

Manegar drivers de 
PDF 

Sí   Sí   No Cal baixar 
manualment 

No Cal baixar 
manualment 

Sí   

Activar/desactivar el 
corrector ortogràfic 

Limitat Només permet 
(des)activació 

Complet Anglès, francès, 
espanyol, italià i 

alemany i permet 
afegir/treure nous 

termes 

Limitat Només en anglès 
amb el programa, 
s'han de baixar els 
altres diccionaris 

No en 
té 

  Limitat Només en anglès, 
permet 

afegir/treure nous 
termes  

Fer cerques per Internet 
sempre que s'estigui 

connectat 

No   Sí Connectat 
constantment 
(configurable) 

No   No   No   

Canviar ordre de 
dia/mes en les dates 

Sí Qualsevol 
permutació de 
dia/mes/any 

Sí Qualsevol 
permutació de 
dia/mes/any 

Sí Qualsevol 
permutació de 
dia/mes/any  

Sí dia/mes/any o 
mes/dia/any 

Sí Qualsevol 
permutació de 
dia/mes/any 

Canviar format numèric 
i abreviatura de dies i 

mesos 

Sí Posar dies i mesos 
en diferents 
abreviatures 

Sí Posar dies i mesos 
en diferents 
abreviatures 

Sí Posar dies i mesos 
en diferents 
abreviatures 

Sí Permet posar 
mesos en paraula 

o número 

Sí Posar dies i mesos 
en diferents 
abreviatures 

Canviar notació AC/DC Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Canviar tipus de 
calendaris 

predeterminats 

Complet Gregorià, hebreu, 
republicà francès 

Limitat Només gregorià Limitat Només gregorià Limitat Només gregorià Limitat Només gregorià 

Canviar el mostrar títol i 
sobrenom 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar/ocultar avisos 
per errors 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   
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Grup de configuració del sistema 

 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris  Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Mostrar/icones 
representatives de fets 

importants 

Sí Icones de 
casament, 
defunció, 
naixement 

No   Sí Mostrar icones de 
descendents 

casats amb i sense 
fills i defuncions 

No   No   

Canviar color de la GUI Sí Permet ús de 
plantilles/canvi 

manual 

No   Sí Canvi total de color 
i fonts, complet 

Sí Canvi total de 
color i fonts, 

complet 

Sí Canvi total de color 
i fonts, complet 

Permetre pujar els 
projectes a Internet i 
canviar freqüència 

Sí 10 minuts 
(configurable) 

Sí 5 minuts 
(configurable) 

No Permet crear 
pàgines web en 
local i pujar-les, 
però no a la web 

del programa 

No Permet crear 
pàgines web en 
local i pujar-les, 
però no a la web 

del programa 

No Permet crear 
pàgines web en 
local i pujar-les, 
però no a la web 

del programa 

Augmentar/reduir el 
nombre de peticions 

concurrents a altres BD 

Complet 25 (canviable) 
peticions 

concurrents 

Complet 10 (configurable) No en 
té 

  No en 
té 

  No en té   

Indicar les fonts 
d'informació geogràfica 

Sí google.com, 
geonames.org 

Sí Bing Sí Bing Sí googlemaps Sí Bing, Family Atlas 
Software 

(propietari) 

Usar com a fons de 
pantalla l'arbre del 

projecte 

Sí   No   Sí   No   No   
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Grup de tractament d'informació 

  Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

  Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Sistema                     

Crear/obrir/tancar/guardar/eliminar 
projecte 

Complet No té limitacions  Complet No té limitacions Complet No té limitacions Complet No té limitacions Complet No té limitacions 

Importar projectes (formats) 5 GEDCOM, .xsl 
(Excel), .ftb 

(format natiu), .zip 
i .ftl 

5 GEDCOM, 
Personal 

Ancestral File 
(PAF), Legacy 

Family Tree, The 
Master 

Genealogist, .ftm 
(format natiu) 

4 GEDCOM, 
Personal 

Ancestral File 
(PAF), Ancestral 
Quest 2.x i 3.x, 

.fdb (format natiu) 

1 GEDCOM 6 GEDCOM, .rmgc 
(natiu), Family 
Origins, Family 

Tree Maker (.ftm), 
Legacy Family 

Tree (.fdb), 
Personal 

Ancestral File 
(PAF) 

Exportar projectes (formats) 5 GEDCOM, .xsl 
(Excel), .ftb 

(format natiu), .zip 
i .ftl 

2 GEDCOM, .ftm 
(format natiu) 

3 GEDCOM, .fdb 
(format natiu), 

arxiu clooz  

4 GEDCOM, .xsl 
(Excel), html i 
base de dades 
parcial (natiu) 

1 GEDCOM 

Activar/desactivar el mode offline No   Sí   No   No   No   

Unir projectes No   Sí   Sí   Sí Via base de 
dades 

Sí   

Fer el projecte privat/públic No   Sí   Sí   No   Sí   

Canviar nom del projecte Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Edició de text/info. bàsica  Complet No té limitacions  Complet No té limitacions Complet No té limitacions Complet No té limitacions Complet No té limitacions 

Registrar el programa No No té registre (al 
ser gratuït) 

Sí   Sí   Sí   Sí   

Activar mètode de subscripció Sí   Sí   No   No   No   

Login/logout de sessió amb el lloc 
web 

No   Sí   No   No   No   

Demanar ajuda (Wizard) Limitat Programa d'ajuda 
local bàsic 

Complet Tutorial 
d'entrenament 

complet 

Complet Tutorial 
d'entrenament 

complet 

Limitat Té ajuda i manual 
d'usuari, en local 

Complet Tutorial 
d'entrenament 

complet 

Editar informació de l'autor del 
projecte  

Sí   Sí   Sí   No   Sí   
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 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Eines del sistema                     

Calculador de Dates No   Sí   Sí   No   Sí   

Calculador de Relacions No   Sí   Sí   Sí   Sí   

Soundex i Megaplex Sí Usa les dues eines Sí Usa les dues eines Sí Usa Soundex No   Sí Usa Soundex 

Global Spell Check No   Sí En anglès, francès, 
alemany, italià i 

castellà 

Sí Només en anglès, 
es poden afegir 
arxius d'altres 

idiomes 

No   Sí Només en anglès 

Resolució de noms de llocs Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Compactar arxiu Sí .zip Sí .zip Sí .zip Sí .zip Sí .zip 

Suport de plugins No   Sí   No   No   Sí   

Suport de repositoris 
coneguts 

No   Sí CVS, SVN No   No   No   

Reconeixement facial Sí   No   No   No   No   

Teclat virtual Sí   No   No   No   No   

Generador d'escuts 
heràldics 

Sí Via web, limitat No   No   No   No   
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 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Fets                     

Manegar esdeveniments 
històrics 

(crear/eliminar/editar) 

No en 
té 

  Complet Llistat 
d'esdeveniments 

històrics 
actualitzable i 
configurable 

No en 
té 

  No en 
té 

  No en 
té 

  

Afegir noves categories 
d'esdeveniments històrics 

No   Sí   No   No   No   

Manegar fets 
(crear/eliminar/editar) 

Complet Permet escollir d'un 
llistat o crear/editar 

nous tipus 

Complet Permet escollir d'un 
llistat o crear/editar 

nous tipus i 
categoritzar 

Complet Permet escollir 
d'un llistat i 

crear/editar nous 
tipus 

Limitat Té una llista molt 
escassa 

(naixement, 
casament, 

defunció), tots els 
altres s'han 

d'escriure a mà en 
forma de text 

Complet Permet escollir 
d'un llistat o 

crear/editar nous 
tipus 

Afegir/treure fet de la llista 
de fets 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Canviar fet a públic/privat Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Canviar fet a 
individual/compartit 

No   Sí   No   No   Sí   

Vincular/desvincular fet a 
persona 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Vincular/desvincular 
element multimèdia a fet 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Vincular/desvincular font a 
fet 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear nova categoria de fet Sí   Sí   No   No   No   

Marcar fet com a favorit No   Sí   No   No   Sí   
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 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Fonts i repositoris                     

Manegar citació de font 
(crear/eliminar/editar/copiar) 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Vincular/desvincular font a 
fet 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Puntuar citació de font No   Sí   Sí   No   Sí   

Reemplaçar citació de font  Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Imprimir citació de font i 
usos 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Manegar repositoris 
(crear/eliminar/editar/copiar) 

Complet No té limitacions  Complet No té limitacions Complet No té limitacions Limitat S'ha d'afegir com a 
descripció de font  

Complet No té limitacions 

Reemplaçar repositoris Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Llocs                     

Afegir/eliminar un nou lloc a 
la llista de llocs 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Marcar un lloc en el mapa Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Vincular un lloc a fet Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Vincular un lloc a repositori Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Comprovar/obviar la 
correcció ortogràfica de lloc 

Limitat Fa correccions però 
no és configurable 

el corrector 

Complet Correccions 
configurables 

(afegir excepcions) 

No en 
té 

  No en 
té 

  Complet Correccions 
configurables 

(afegir excepcions) 

Moure localització com a 
descripció de fet 

No   Sí   No   No   No   

Imprimir lloc i usos del lloc Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   
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 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Arbre                     

Manegar arbre (crear 
informació 

bàsica/eliminar/obrir/tancar) 

Complet No té limitacions  Complet No té limitacions Complet No té limitacions Limitat Permet obrir arbre 
des de persona, 

arbre troncal i gràfic 
usant numeració 

Ahnentafel 

Complet No té limitacions 

Afegir nous nivells a l'arbre Sí Arbre descendent Sí Arbre de Pedigree Sí Arbre de Pedigree No   Sí Arbre de Pedigree 

Afegir/eliminar persona a 
l'arbre 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Canviar el nom de l'arbre Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Imprimir arbre  Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Editar informació bàsica 
sobre persones en l'arbre 

Complet Informació de nom, 
cognoms, edat, 

data i lloc de 
naixement/defunció 

(bàsica) 

Complet Informació de nom, 
cognom, edat, fets 
bàsics (naixement, 
defunció) al detall 

Limitat Informació de nom, 
cognom, any de 

naixement/defunció 
i foto 

Limitat La informació 
s'edita en fitxes de 

persona a part i 
s'actualitza en els 

arbres 

Limitat Porta a la fitxa de 
persona, mostra 

informació de nom, 
cognom, data i lloc 

de naixement 

Afegir/eliminar una o més 
esposes de forma dinàmica 

Sí   Sí   Sí   No A través de les 
fitxes de persona, 

no l'arbre 

Sí   

Afegir/eliminar fills a la 
persona seleccionada 

Sí   Sí   Sí   No A través de les 
fitxes de persona, 

no l'arbre 

Sí   

Afegir/eliminar pares a la 
persona seleccionada 

Sí   Sí   Sí   No A través de les 
fitxes de persona, 

no l'arbre 

Sí   

Canviar la persona inicial Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Fusionar dos individus No   Sí   Sí   Sí   Sí   
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Persona                     

Manegar persona: 
informació principal 

(crear/eliminar/editar) 

Complet Sexe, 
nom/cognom(s), 

email, DNI, 
professió, fisonomia 

i ADN 

Complet Sexe, nom/cognom, 
email, DNI, telèfon, 
religió, descripció, 

títols 

Complet Sexe, 
nom/cognom, 

títols, ADN 

Complet Sexe, 
nom/cognoms, 

títols, vàries 
descripcions, ofici, 

email, telèfons, DNI 

Complet Sexe, 
nom/cognom, 

email, DNI, telèfon, 
religió, descripció, 

títols, ADN 

Manegar persona: fets 
vinculats 

(crear/eliminar/editar) 

Complet Llistat de fets per 
tipus, data, edat, 
lloc, descripció 

Complet Llistat configurable 
de fets, nom, tipus, 

categoria, data, 
lloc, descripció 

Complet Tipus, data, 
descripcions, lloc, 

nom 

Limitat Té fets bàsics, 
editables amb molt 
de detall. Altres fets 
s'han d'afegir com a 

text descriptiu 

Complet Llistat configurable 
de fets, nom, tipus, 

data, lloc, 
descripció 

Manegar persona: notes i 
tasques 

(crear/eliminar/editar) 

Complet Notes: descripció, 
tasques: només de 

forma global 

Complet Notes i tasques de 
forma global o 
específica per 
persona/grup 

Complet Notes i tasques de 
forma global o 
específica per 
persona/grup 

Limitat No té tasques, 
permet afegir 

documents a part 
com a notes o 
inclús tasques 

Complet Notes i tasques de 
forma global o 
específica per 
persona/grup 

Canviar nota personal a 
pública/privada 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Corregir faltes de la nota No   Sí   Sí   No   Sí   

Canviar disseny de la lletra 
de notes, fets i tasques de 

persona 

No en 
té 

  Complet Canvi de mida, 
tipus i format de 

font 

Limitat Canvi de tipus de 
lletra 

No en 
té 

  Complet Canvi de mida, 
tipus i format de 

font 

Imprimir nota Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Afegir/treure persona a 
favorits 

No   Sí   No   No   Sí   

Vincular fet a persona Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Vincular/desvincular 
element multimèdia a 

persona 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Afegir/eliminar tasca a 
persona 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Marcar tasca de persona 
com a completada 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Eliminar tasques 
completades de persona 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Imprimir tasca de persona No   Sí   Sí   No   Sí   
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Tasca                     

Manegar tasca 
(crear/editar/eliminar) 

Limitat Es poden crear 
tasques de forma 
global i especificar 
si afecten a una o 
vàries persones 

Complet Tasques 
específiques/globals, 

amb prioritats, 
categoritzables i 

publicables 

Complet Tasques 
específiques/globals, 

amb prioritats, 
publicables 

No en 
té 

Les tasques s'han 
de definir com a 

documents a part 
a incloure en el 

projecte 

Complet Tasques 
específiques/globals, 

amb prioritats, 
publicables 

Filtrar tasques per 
categories 

No   Sí   Sí   No   Sí   

Crear nova categoria de 
tasca 

No   Sí   Sí   No   Sí   

Esborrar tasques 
completades 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Imprimir llistat de tasques No   Sí   Sí   No   Sí   
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General                     

Afegir/eliminar element 
multimèdia (formats) 

10 Fotos: JPEG, TIFF; 
Text: .doc, .docx, 
.pdf; Vídeo: Divx, 
MPEG1 i 2, WMV; 
Àudio: .mp3, .wma 

20 Fotos: JPEG, 
TIFF, GIF, PNG, 
BMP, EMF; Text: 
.doc, .docx, .odt, 

.txt, .rtf, .pdf; 
Vídeo: Divx, 

MPEG1 i 2, WMV, 
MP4; Àudio: 

.mp3, .wav, .ogg 

17+ Fotos: JPEG, TIFF, 
GIF, PNG, BMP, 
EMF i molts més; 
Text: .doc, .docx, 

.txt, .rtf, .pdf; Vídeo: 
MPEG1 i 2, .avi; 

Àudio: .mp3, .wav, 
.mid 

14 Sense comptar la 
base de dades de 
GDS, fotos: JPEG, 

BMP, TIFF, ICO, 
GIF; Text: .doc, 

.docx, .txt, .rtf, .pdf; 
Vídeo: MPEG1 i 2, 
.avi; Àudio: .mp3, 

.wav 

16 Fotos: JPEG, 
TIFF, GIF, PNG, 
BMP, EMF Text: 

.doc, .docx, .txt, .rtf, 
.pdf; Vídeo: 

MPEG1 i 2, .avi; 
Àudio: .mp3, .wav 

Mostrar elements només 
seleccionats/tots els 

elements 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Filtrar elements multimèdia 
per categoria 

No   Sí   No   No   No   

Filtrar elements multimèdia 
per tipus (format) 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Editar informació de 
l'element multimèdia 

Limitat Només títol, data, 
lloc i els vincles 

amb 
persones/fets/fonts 

Complet Títol, data, lloc, 
vincles, notes, 

categoria, 
descripció, path 

Complet Títol, data, lloc, 
notes, descripció, 

path, canviar 
colors, afegir 

música 

Limitat Només títol, data, 
lloc i els vincles 

amb 
persones/fets/fonts 

Complet Títol, data, lloc, 
notes, descripció, 

path, afegir música 

Escanejar fotos des de 
programa 

No   Sí   Sí   Sí   No   

Copiar fotos a projecte Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  155 

 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS RootsMagic 4 
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General           

Categoritzar elements 
multimèdia 

Limitat Només àudio, 
vídeo, fotos o text 

Complet Segons si són 
vídeo, àudio, 
fotos, text en 

diversos formats 
(cens, cementiri, 

etc) i smart stories 

No en 
té 

  No en 
té 

  Limitat Només àudio, 
vídeo, fotos o text 

Crear noves categories No   Sí   No   No   No   

Linkar/deslinkar element a 
una persona 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Linkar/deslinkar element a 
una font 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Imprimir element 
multimèdia 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Ordenar objectes 
multimèdia per criteris 

No   Sí Persona 
vinculada, 

categoria, títol de 
font, tots 

Sí Tipus de fet, 
persona, tots 

Sí Ja siguin per 
tipologia (àudio, 

foto) o per 
condicions de foto 
predeterminades 

(sense títol, familiar, 
etc) 

Sí Tipus de fet, 
persona, tots 

Veure ús (vincles) de 
l'element multimèdia 

Sí   Sí   No   Sí   Sí   

Afegir/eliminar/editar nota a 
l'element multimèdia 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   
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Fotos                     

Mostrar fotos en una llista 
de thumbnails 

Sí   Sí   No   Sí   Sí   

Obrir imatge Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Tractar imatge (rotar, 
ampliar/reduir) 

Sí No permet rotar Sí No té limitacions Sí No té limitacions, 
permet editar 

colors, escala de 
grisos i afegir sons 

Sí No té limitacions, 
permet eliminar ulls 

vermells també 

Sí No té limitacions 

Editar imatge Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Canviar la mida del 
thumbnail 

Sí   Sí   No Permet canviar la 
mida de la foto, 

però no hi ha llista 
de thumbnails 

No   Sí   

Altres elements                     

Crear/editar/eliminar àlbum 
de fotos 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear/editar/eliminar 
diapositives 

Sí   Sí   Sí   No   No   

Crear/editar/eliminar stories No   Sí   No   No   Sí Connectant-se amb 
Personal Historian 

2 
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Motor de cerca                     

Cerca ràpida de 
persona (nom i cognom) 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Cerca exhaustiva de 
persona 

Completa Per nom/cognoms, 
fets 

(tipus/condicions, 
data, lloc, 

descripció), notes, 
fotos, familiars i 

estat, ID en l'arbre  

Completa Per nom/cognom, 
categoria, fets 

(tipus, data, lloc, 
descripció), notes, 

fotos, familiars i 
estat, ID en l'arbre 

Completa Per nom/cognom, 
fets (data i lloc), ID 
en l'arbre, fonts i 

informació no 
ficada 

Limitada Cerca segons 
condicions 

preestablertes a 
escollir d'una llista 

Limitada Cerca per nom o 
per llista a escollir 

de fets només 

Guardar/carregar 
cerques especialitzades 

Sí   Sí   Sí   No   No   

Cerca específica de fets No   Sí   No   Sí   Sí   

Cerca específica de 
fonts i repositoris 

No   Sí   Sí   No   No   

Cerca específica de 
llocs 

Sí   Sí   No   No   Sí   

Cerca específica 
d'elements multimèdia 

Sí   Sí   Sí   Sí   No   

Cercar i reemplaçar Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Trobar persones 
duplicades 

No   Sí   Sí   Sí   Sí   
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Eines auxiliars                     

Cercar coincidències 
amb persones 

d'Internet 

Completa Sistema Smart 
Match/Research 
(sistema privat) 

que pot usar motor 
web per cercar 

persones 

Completa Es recolza en la 
base de dades 
d'Ancestry, té 

connexió amb la 
base de dades 

LDS 

Completa Pot buscar persones 
en ancestry.com, 
familysearch.org 

(LDS), 
genealogy.com, 
mytrees.com, 

genealogybank.com, 
onegreatfamily.com 

No en té   Completa Es recolza en la base 
de dades d'Ancestry, 

familysearch.org, 
genealogybank.com, 

rootsweb.com, 
worldvitalrecords.com 

Fusionar persones 
d'Internet cercades en 

l'arbre de projecte 

Limitada Només permet 
fusionar els 

resultats amb més 
percentatge de 

semblança 

Completa Permet canviar 
criteris de cerca a 
l'hora de fusionar, 
profunditzar amb 

les persones 
trobades i canviar 
percentatges de 

semblança 

Limitada Només permet 
fusionar els resultats 

amb més 
percentatge de 

semblança 

No en té   No en té   

Canviar criteris de 
cerca per Internet 

Sí   Sí   Sí Via la web que ho 
troba 

No   Sí   
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General                     

Formats suportats de 
publicació 

3 PDF, JPEG, RTF, 
HTML 

4 PDF, JPEG, RTF, 
HTML 

5 PDF, JPEG, BMP, 
PNG, TIFF 

3 PDF, TIF, HTML 5 PDF, JPEG, RTF, 
HTML, TXT 

Editar estètica de la 
publicació 

Limitada Canviar opcions 
de lletra i font 

Completa Canviar opcions 
de lletra i font, 

arbre/requadres 
d'informació 

(formes i colors), 
canvi de tipus de 
full de publicació 

Completa Canviar opcions 
de lletra i font, 

arbre/requadres 
d'informació 

(formes i colors), 
canvi de tipus de 
full de publicació 

Limitada Canviar opcions 
de font només 

Completa Canviar opcions de 
lletra i 

font,estructura de 
la pàgina 

Editar informació principal 
de la publicació 

Limitada Afegir fotos o 
estils (charts) 

predeterminats, 
però no més 

nodes en l'arbre ni 
informació de 

persona 

Completa Afegir fotos o estils 
(charts) 

predeterminats, 
ordre i nombre de 

generacions, 
posicionament i 

quantitat de nodes 

Completa Afegir fotos o estils 
(charts) 

predeterminats, 
ordre i nombre de 

generacions, 
posicionament i 

quantitat de nodes 

Limitada Permet marcar en 
un menú quina 

informació a 
mostrar/ocultar, no 

permet 
posicionar/editar 

objectes 

Completa Afegir fotos o estils 
(charts) 

predeterminats, 
però no més nodes 

en l'arbre ni 
informació de 

persona 

Editar informació d'ítems 
a incloure en la publicació 

Completa Permet 
afegir/eliminar 

qualsevol 
informació ja 

editada 

Completa Permet 
afegir/eliminar 

qualsevol 
informació ja 

editada 

Completa Permet 
afegir/eliminar 

qualsevol 
informació ja 

editada 

Limitada No permet 
modificar 

directament la 
informació, s'ha 

d'anar a la 
persona 

Limitada No permet 
modificar 

directament la 
informació, s'ha 

d'anar a la persona 

Inserir imatges Sí Només en 
requadres de 

charts 

Sí   Sí   No Les imatges han 
d'ésser vinculades 
abans de publicar 

Sí Només en 
publicacions tipus 
scrapbook o arbre 

multimèdia 

Veure presentació 
preliminar 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Guardar/carregar 
publicació 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   
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  Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

General                     

Guardar/carregar 
configuracions d'edició 

creades per usuari 

No   Sí   Sí   No   Sí   

Mostrar informació sobre 
el tipus de full de la 

publicació 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Imprimir la publicació Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Eliminar publicació Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Charts                     

Crear arbre de Pedigree 
(horitzontal o vertical) 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear arbre 
ascendent/descendent 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear chart de relacions No   Sí   No   Sí   Sí   

Crear chart hourglass Sí   Sí   Sí   No   No   

Crear chart bow tie Sí   Sí   Sí   No   No   

Crear chart en forma de 
vano 

Sí   Sí Diferents estils de 
vano 

Sí Diferents estils de 
vano 

No   No   

Crear chart de família 
simple/estesa 

Sí   No   Sí   Sí   No   
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Reports                     

Crear report Ahnentafel No   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear report d'arbre de 
descendents/ancestres 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear reports de persones  Sí Per persona, grup 
de persones 

Sí Per persona, grup 
de persones, 

d'ADN, tasques de 
persona, cens 

Sí Per persona, grup 
de persones 

Sí Persona, grup de 
persones, report de 
cognoms i orígens 

d'aquests 

Sí   

Crear reports de relacions  Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear reports de llocs  No   Sí   Sí   No   Sí   

Crear reports de "media"  No   Sí   Sí   No   Sí   

Crear reports de fets  No   Sí   Sí   No   Sí   

Crear un report de 
generacions 

No   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear un report de línia 
temporal 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear un report de 
direccions 

Sí   No   Sí   No   Sí   
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Altres                     

Crear calendari No   Sí   Sí   No   Sí   

Crear historial No   Sí   Sí   No   Sí   

Crear llibre de genealogia Complet   Complet Llibre configurable 
que mostra vàries 
generacions de 

famílies, estètica 
editable 

Complet Llibre configurable 
que mostra vàries 
generacions de 

famílies, estètica 
editable 

Complet Llibre configurable 
que mostra vàries 
generacions de 

famílies 

Complet Llibre configurable 
que mostra vàries 
generacions de 

famílies, estètica 
editable 

Crear llibre professional No en té   Complet Llibre detallat i 
especialitzat en 

llistes 
seleccionades de 

fets i persones 

No en té   No en 
té 

  No en té   

Crear pòsters No   Sí   Sí   No   Sí   
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Sistema                     

Modes de 
presentació 
d'informació 

d'arbres (llista) 

Ascendent/descendent 
2D 

Permet 
canviar el 

color de fons 

Arbre 
Pedigree, 
llista de 

descendents 
2D 

No editable el 
color de fons 

Arbre 
Pedigree, 
llista de 

descendents 
2D 

Editable 
fons, lletra i 

formes 

Fitxes de 
persona, 

arbre 
Pedigree, 
llista de 

descendents 
2D 

Els arbres i les 
llistes es generen a 
partir de les fitxes 

de persona 

Arbre 
Pedigree, 
llista de 

familiars, 
descendents 

i gent 2D 

  

Navegar entre 
àrees de treball 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Veure ajuda de 
programa 

Complet Ajuda, 
manual 

PDF, FAQ 
online 

Complet Ajuda, 
entrenaments 
online, manual 

PDF, FAQ 
online 

Complet Ajuda, 
manual 

PDF, FAQ 
online 

Limitat Ajuda i manual, no 
tutorials 

Complet Ajuda i centre 
d'entrenament 

(blogs, 
tutorials) 

online 

Veure manual 
online 

No en té   Complet Manual ple 
d'exemples i 

FAQ 

Complet Llibre (no 
inclòs) de 

guia complet 
i ple 

d'exemples 

No en té   No en té   

Veure manual 
d'usuari 

Complet Manual 
pràctic i 
complet 

Complet Manual pràctic i 
complet 

Complet Manual 
pràctic i 

complet, no 
inclòs 

Complet Manual pràctic i 
complet 

Complet Manual 
pràctic i 

complet, no 
inclòs 

Usar tutorials 
d'entrenament 

No en té   Complet Tutorials de 
dificultat 

progressiva 

Limitat Tutorial que 
dóna 

conceptes 
bàsics 
només 

No en té   Complet Tutorials de 
dificultat 

progressiva i 
blogs d'ajuda 

Mostrar arbres 
penjats en web  

No   Sí   Sí En la web 
local de 
l'usuari 

No   No   

Veure informació 
de l'estat de 

connexió 

No   Sí   No   No   No   
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Sistema           

Navegar als llocs 
web on 

s'emmagatzemen 
els arbres 

Sí   Sí   No   No   No   

Manegar les barres 
d'eines, menú, 

estat 
(veure/ocultar)  

Sí   No   No   No   Sí   

Tractar favorits 
(consultar/ordenar 

/filtrar) 

No   Sí   No   No   Sí   

Mostrar Cementiri 
Virtual 

Complet Fotos dels 
llocs i dels 

difuntes amb 
informació 
detallada 

No en té El tractament de 
defuncions es 
tracta com un 

altre fet 

No en té El 
tractament 

de 
defuncions 
es tracta 

com un altre 
fet 

No en té El tractament de 
defuncions es 

tracta com un altre 
fet 

No en té El tractament 
de defuncions 
es tracta com 

un altre fet 

Fets                     

Mostrar llistat 
d'esdeveniments 

històrics (per 
defecte i usuari) 

No en té   Complet Llistat 
predeterminat i 

configurable 

No en té   No en té   No en té   

Mostrar llistat de 
fets (per defecte i 

usuari) 

Sí   Sí   Sí   Sí Només fets 
predeterminats 

Sí   

Mostrar informació 
de fet 

Limitat Tipus, data, 
lloc, edat de 
la persona i 
descripció 

Complet Tipus, categoria 
(creada per 

usuari), data, 
lloc, descripció, 

tasques 
associades, 
preferències 

Complet Tipus, 
categoria 

(creada per 
usuari), 

data, lloc, 
descripció, 

tasques 
associades 

Complet Pels fets 
predeterminats: 

data, lloc, 
descripció i més 
informació sobre 

naixement/defunció 

Complet Tipus, data, 
lloc, edat de 
la persona i 
descripció 

Ordenar fets Sí   Sí   Sí   No   Sí Per data 

Filtrar fets No   Sí Per categories 
creades o 

predeterminades 

No   No   Sí Segons si són 
fiables o no 
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Fonts i repositoris                     

Mostrar citacions de fonts 
linkades o sense linkar 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar informació de 
citació de font 

Complet Títol, 
abreviatura, 

autor, publicació, 
agència, text, 

fotos i repositoris 

Complet Títol, repositori, 
autor, media 

associada, detall 
(pàgina, volum), 

text, notes, 
templates 

Complet Títol, repositori, 
autor, media 
associada, 

detall (pàgina, 
volum), text, 

notes, 
templates 

Limitat Títol, autor, 
descripció i 

requadre per 
referències 

Complet Títol, 
repositori, 

autor, media 
associada, 

detall (pàgina, 
volum), text, 

notes, 
templates 

Filtrar fonts per categories No   Sí Creades per 
usuari o 

predeterminades 

No   No   No   

Mostrar elements 
multimèdia linkats a 

citacions de font 

Sí   Sí   Sí   Sí No 
directament, 

mostra un link 
que porta a 
l'element 

Sí   

Mostrar tots els repositoris Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Mostrar informació del 
repositori 

Complet Nom, fotos 
vinculades, 

vàries direccions 
i telèfons 

Complet Nom, fotos 
vinculades, 

adreça, email, 
telèfons 

Complet Nom, fotos 
vinculades, 

adreça, email, 
telèfons 

No en té El repositori 
forma part de 
la descripció 

de la font 

Complet Nom, fotos 
vinculades, 

adreça, email, 
telèfons 

Filtrar repositoris per 
categoria 

No   Sí Creades per 
usuari o 

predeterminades 

No   No   No   

Mostrar repositoris vinculats 
a fets 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Llocs                     

Mostrar llistat de llocs en el 
mapa 

Sí   Sí   Sí   No Obre a part 
una finestra 
de google 

maps només 

Sí   

Filtrar lloc per persona, fet o 
repositori 

Limitat Només filtratge 
per persona 

Complet Per lloc, 
persona i 
repositori 

Complet Per lloc, 
persona i 
repositori 

No   Limitat Filtrar per 
persona i fet 

Mostrar mapa del món Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Ordenar llocs Sí Alfabèticament, 
per països, per 

referències 

Sí Per persona Sí Per persona, 
alfabèticament, 
per repositori i 

font 

No   Sí Per persona 

Canviar a vista 2D/3D del 
mapa 

No   Sí   Sí   Sí   Sí   

Moure's pel mapa Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar etiquetes pels llocs 
d'interès en el mapa o els 

llocs marcats 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Arbre                     

Mostrar informació sobre 
l'arbre actual 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar llistat d'arbres del 
projecte 

Sí   Sí   No   No   No   

Focalitzar vista en una part 
de l'arbre 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Presentar arbre de 
diferents formes 

Sí De forma 
ascendent/descendent 

No Només arbre 
Pedigree i llista 
descendents 

No Només arbre 
Pedigree i llista 

descendents 

Sí Arbre troncal 
(descendent), 

pedigree  

No Només arbre 
Pedigree i 

llista 
descendents 

Ampliar/reduir el nombre 
de generacions per 

persona 

Sí   Sí   Sí   No   Sí 5 o 6 

Mostrar/ocultar més 
informació a sortir en 

l'arbre 

Sí Pot mostrar fets 
rellevants i info de 

contacte 

Sí Mostrar més 
fets, foto 

No   Sí Pot mostrar 
fets rellevants 

i info de 
contacte 

No   

Canviar l'ordre d'esposes 
en l'arbre 

Sí   Sí   Sí   No Es fa des de 
la fitxa de 
persona 

Sí   

Mostrar informació de les 
persones favorites de 

l'arbre 

No   Sí   No   No   Sí   

Mostrar historial de canvis 
en l'arbre 

No   Sí   No   No   Sí   

Mostrar/ocultar els 
ancestres/descendents de 
la persona seleccionada 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Moure la persona al node 
inicial 

No   Sí   Sí   No   Sí   

Ordenar fills en l'arbre No   Sí   Sí   No Es fa des de 
la fitxa de 
persona 

No Es fa des de la 
llista de 

descendents 

Mostrar tasques a fer de 
l'arbre 

No   Sí   Sí   No   No   
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Persona                     

Mostrar persona: 
informació principal  

Complet A més de la 
informació 

bàsica, permet 
mostrar 

informació de 
fisonomia i ADN 

Complet Informació 
bàsica, llista de 
relacions, línia 
temporal, ADN 

Complet Informació 
bàsica, llista de 
relacions, línia 

temporal 

Complet Informació 
bàsica, llista 
de relacions, 
línia temporal 

Complet Informació 
bàsica, llista de 
relacions, línia 
temporal, ADN 

Mostrar persona: fets 
vinculats  

Complet Tota la 
informació de 

fets 

Complet Informació 
detallada i 

categoritzada 
(fets compartits 

o no, noves 
categories) 

Complet Informació 
detallada i 

categoritzada 
(fets compartits 

o no) 

Limitat Mostra fets 
predeterminats 

(els altres 
s'han 

d'escriure o en 
document a 

part o en 
descripció) 

Complet Informació 
detallada i 

categoritzada 
(fets compartits 

o no) 

Mostrar persona: notes i 
tasques  

Limitat Només info de 
notes (la 

descripció), les 
tasques s'han de 

mirar a part 

Complet Notes i tasques 
per persona 

Complet Notes i tasques 
per persona 

Limitat Les 
notes/tasques 

s'han 
d'escriure o en 

document a 
part i vincular 

o en 
descripció 

Complet Notes i 
tasques per 

persona 

Mostrar relacions amb la 
persona 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar línia temporal de 
persona 

No   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar notes de persona Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar familiars 
propers/esposa de la 

persona 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Mostrar tasques a fer de la 
persona 

No   Sí   Sí   No   Sí   
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Tasca                     

Mostrar llistat de tasques 
en format de taula 

Limitat Nom, descripció, 
prioritat, 

ubicació, estat i 
persones 

afectades (taula 
global) 

Complet Nom, 
descripció, 

prioritat, dates 
de compliment, 

persones 
afectades 

(pública/privada) 

Complet Nom, 
descripció, 

prioritat, dates 
de compliment, 

persones 
afectades 

(pública/privada) 

No en té   Complet Nom, 
descripció, 

prioritat, dates 
de compliment, 

persones 
afectades 

(pública/privada) 

Mostrar/ocultar 
classificació de prioritats de 

tasques 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Filtrar tasques (no 
completades, categories) 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Mostra informació de tasca Sí   Sí   Sí   Sí Via fitxa de 
persona 

Sí   
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Grup de funcionalitats externes 

  Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS  RootsMagic 4 

  Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Cerca externa                     

Mostrar webs de cerca de 
genealogia 

Sí Motor de cerca 
myheritage.com 

Sí ancestry.com, 
rootsweb.com, 
genealogy.com 

Sí ancestry.com, 
familylink.com, 

familysearch.org, 
genealogy.com, 

genealogybank.com, 
mytrees.com, 

onegreatfamily.com 

No   Sí ancestry.com, 
familysearch.org, 

genealogybank.com, 
rootsweb.com, 

worldvitalrecords.co
m, findagrave.com, 

fold3.com  

Mostrar webs de cerca No   Sí google.com, 
yahoo.com, 
bing.com 

No   No   Sí Bing.com, 
Yahoo.com, 
google.com 

Afegir/editar/eliminar 
noves webs 

No   Sí   No   No   Sí   

Crear una nova cerca web 
simple 

Sí   Sí   Sí   No   Sí   

Fer cerca web avançada Limitat Permet només fer 
cerques simples 

Complet Permet fer cerques 
per persona, 

conjunts de fets, 
fonts i/o repositoris, 

patrons ADN, 
censos 

Limitat Permet cercar en 
webs per persona i 

fets bàsics 
(naixement, 
defunció) 

No en té   No en té   

Netejar formulari de cerca No No té formulari, és 
un cercador únic 

Sí   Sí   No   Sí   

Afegir/eliminar la cerca a 
favorits 

No   Sí   No   No   No   

Refrescar la cerca No   Sí   No   No   Sí   
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 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Cerca externa           

Comparar fet/"media"/nota 
cercat amb el del projecte 

Limitat Limitat al motor de 
cerca de 

myheritage, sense 
connexió amb 

LDS ni altres fonts 
de documentació 

Complet Connexió amb la 
BD de 

ancestry.com i la 
LDS 

Limitat Permet comparar 
només persones i 

els fets bàsics 
(naixement, 
defunció) 

No en té   No en té   

Fusionar/ignorar 
fet/"media"/nota cercat 

amb el del projecte 

Limitat Un cop cercat, 
permet 

fusionar/ignorar 
però no refinar la 

cerca 

Complet Permet refinar la 
cerca i els 

paràmetres de 
fusionar persones 

Limitat Permet refinar la 
cerca, limitada a la 

persona i fets 
bàsics, abans de 
fusionar/ignorar 

No en té   No en té   

Guardar informació sobre 
el fet/"media"/nota cercat 

Limitat Només ho guarda 
mentre la sessió 
estigui activa o si 

s'incorpora en 
l'arbre 

Complet Guarda en arxius a 
part 

Complet Guarda en arxius a 
part 

No en té   No en té   

Imprimir el 
fet/"media"/nota cercat 

No en té No es pot imprimir 
aïllat, només si 

s'integra a l'arbre 

Complet Es poden imprimir 
aïllats o per grups 

Complet Es poden imprimir 
aïllats o per grups, 
tota la info trobada 

No en té   No en té   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  172 

 Family Tree Builder Family Tree Maker 2011 Legacy Family Tree v7.5 GDS  RootsMagic 4 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Altres                     

Navegar als nous 
missatges rebuts a la 

safata d'usuari en la web 

Sí   Sí   No   No   No   

Mostrar/ocultar dades en 
web 

Sí   Sí   Sí El lloc web es troba 
en local (disc dur) 

Sí El lloc web es troba 
en local (disc dur) 

Sí El lloc web es troba en 
local (disc dur) 

Importar/exportar/editar 
informació al lloc web 

sobre l'arbre 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Importar/exportar/editar 
informació al lloc web 

sobre fets 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Importar/exportar/editar 
informació al lloc web 
sobre localitzacions 

No   Sí   Sí   No   Sí   

Importar/exportar 
informació al lloc web 

sobre "media" 

Sí Local, Flickr, 
Picasa, Facebook, 

Myspace, 
Photobucket 

Sí Des de programa 
(local), myCanvas 

(d'Ancestry) 

Sí Des de programa 
(local) 

Sí Des de programa 
(local) 

Sí Des de programa 
(local) 

Importar/exportar/editar 
fonts i repositoris al lloc 

web 

No   Sí   Sí   Sí   Sí   

Importar/exportar/editar 
publicacions al lloc web 

Sí   Sí   No   No   No   

Establir zones de 
publicació 

Sí   Sí   No   No   No   

Canviar permisos de 
publicació 

Sí   Sí   No   No   No   

Eliminar continguts del lloc 
virtual 

Sí   Sí   Sí No és lloc virtual, 
sinó zona web local 

Sí No és lloc virtual, 
sinó zona web local 

Sí No és lloc virtual, sinó 
zona web local 

Canviar el contingut a 
públic/privat 

Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   

Crear llibre online o 
myCanvas (pòster de 

l'arbre) 

Limitat Crea un llibre 
idèntic en 

continguts al de 
programa 

Complet Llibres onlines, 
llibres professionals 
i pòsters (canvas) 

No en 
té 

El llibre de família 
es pot crear offline 

No en 
té 

El llibre de família 
es pot crear offline 

No en 
té 

El llibre de família es 
pot crear offline 
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A continuació presentem les conclusions que s'han extret de la comparativa, producte 
per producte. En el capítol 6 es tracten les conclusions creuades entre productes, així 
com possibles millores a fer de cara al futur per les eines analitzades. 
 
Producte: Family Tree Builder 

Com a projecte fet dins el marc espanyol i català, aspectes com la tradició de cognoms 
espanyola o que la informació d'interfície i les dades a emmagatzemar suportin el 
català són aspectes importants que es valoren per a cada producte. En aquest cas, 
Family Tree Builder ofereix fins a 36 idiomes (incorpora la majoria d'idiomes europeus i 
africà), entre ells també català i castellà. A més a més suporta la tradició espanyola de 
dos cognoms. 

També incorpora l'opció de cementiri virtual, que permet tractar tot allò relacionat amb 
defuncions (cementiris, persones, localitzacions, etc) amb molt de detall i de forma 
unificada. A més a més, té bones opcions de configurar estètica de la GUI (continguts 
d'arbre i estructura, principalment). 

Referent a l'edició d'informació, destacar el reconeixement facial, l'edició d'aspectes 
fisonòmics i la inclusió de taules d'ADN (amb diferents organitzacions per publicar 
aquesta informació) i l'ús de teclat virtual.  

Important també la completesa en quant a edició de fonts i repositoris, molt detallada. 
També ofereix una bona quantitat de gràfics i reports, tot i que l'edició de l'estètica 
d'aquestes publicacions és molt limitada (es donen plantilles pels diferents charts, que 
són poc configurables i no s'ofereix la possibilitat de crear publicacions d'usuari).  

Cal destacar que no permet importar/exportar projectes en molts formats, tot i que 
inclou l'estàndard  de facto GEDCOM i tampoc permet fer llistes d'ítems favorits (siguin 
fets, persones, tasques, llocs, etc). 

Sobre les possibilitats via web, tot i oferir les millors opcions al subscriure's, el 
programa no té integració de sessió activa web en la GUI (per tant, no es pot saber 
l'estat de l'usuari en el lloc web o si ha rebut nous missatges), té limitacions de cerca 
web i al usar tecnologia de cerca pròpia (Smart Matches i Research) no pot accedir a 
bases de dades més grans o reconegudes, com és el cas de d'Ancestry o els 
mormons (LDS).  

Tot i així té bona integració de continguts multimèdia (importar/exportar) amb pàgines 
de fotos i xarxes socials (Flickr, Picasa, Facebook, etc). A més a més té un editor 
senzill (tot i que una mica limitat) per generar escuts heràldics. 
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Producte: Family Tree Maker 2011 

Tot i ser un dels programes millor valorats (sinó el que més) de la comparativa, és 
interessant destacar algunes de les mancances més importants. Primerament és un 
programa molt limitat en quant a idiomes: la interfície està en anglès (no traduïble de 
moment), no obstant té corrector ortogràfic en castellà, alemany, francès, anglès i 
italià, però no valora l' idioma català. 

A més a més, no contempla la tradició espanyola de cognoms. Permet identificar més 
d'un cognom, però només amb caràcters especials (posar-los entre "\") i tot i així el 
programa ho tracta com un únic cognom compost. Tampoc no dóna opcions de 
configuració estètica de GUI. 

A partir d'aquí cal destacar moltes avantatges, com són la inclusió d'esdeveniments 
històrics (fets especials que recorden moments històrics importants), smart stories 
(unió d'informació de persona i fets en grups específics que es poden publicar a part o 
actualitzar, de forma que actualitzen a la vegada la informació d' on provenien) i una 
edició de continguts molt detallada (sobretot de fonts i repositoris, fets i tasques - que 
poden ser individuals i/o per grups - i de poder crear llistes de favorits i puntuar fonts i 
repositoris, donant així fiabilitat). No inclou cementiri virtual, ja que tracta els fets de 
defunció (i la informació associada a aquests de multimèdia, fonts i repositoris) en el 
mateix nivell de detall que altres fets. Tampoc inclou directament informació d'ADN i 
fisonomia en el programa, però sí ho permet mostrar/editar via web, junt amb 
informació de censos (americans i d'alguns països europeus). 

A destacar també la qualitat de cerca via web, al usar el motor de cerca 
d'Ancestry.com (una de les base de dades més importants a nivell mundial), que 
també es recolza amb la base de dades de LDS (mormons). A més a més, permet 
incorporar noves webs de cerca de genealogia o de cerca en general. No obstant no té 
tanta integració amb pàgines web de tractament d'imatge/xarxes socials com altres 
productes. Sí permet, per això, publicar informació de cerques o nous fets via 
Facebook o Twitter. 

Sobre el tema formats, és de les eines més completes en quant a suport de formats 
multimèdia i formats de projecte (suporta una bona quantitat de formats al importar, 
però pocs al exportar, sempre incloent GEDCOM). 

Per últim es pot destacar que el gran nivell d'edició que té amb la informació d'arbre, 
persona, fets, fonts i repositoris es transcriu directament al variat i ampli ventall de 
publicacions de tipus chart i/o report, els quals a la seva vegada també són molt 
configurables estèticament i permeten crear reports/charts dissenyats per l'usuari. 
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Producte: Legacy Family Tree 7.5 

Semblant al segon programa, aquest tercer producte també té certes limitacions en 
quant a l' idioma. Ofereix un total de sis idiomes, cap d'ells castellà/català (s'inclouen 
anglès, alemany, danès, holandès, noruec i suec).  

Existeix la possibilitat de baixar arxius a part d'idioma castellà, el problema és que són 
suportats per la comunitat (i no la companyia) i per les últimes versions no s'han 
actualitzat. Degut a la naturalesa dels idiomes no incorporats, té un corrector ortogràfic 
limitat als idiomes suportats (els altres idiomes es mantenen gràcies a la comunitat). 
Tampoc ofereix eina d' auto-completat per a cap ítem d'informació (els llocs es poden 
comprovar si són reals a través de l'eina de Bing Maps, però la informació de persona, 
fets, etc no). 

El mateix succeeix amb la tradició espanyola de cognoms, que no queda representada 
en el programa. 

Deixant de banda aquests aspectes d'idioma i cognoms, que són també importants, 
aquest programa és un dels més complets junt amb Family Tree Maker 2011 en quant 
a edició d'informació, visualització d'aquesta (a nivell funcional sempre, no estètic) i 
suport de formats.  

Precisament parlant dels formats és l'eina que suporta més formats d'imatge de totes 
les eines de la comparativa (suporta els formats bàsics de JPEG, BMP, GIF, TIFF, 
IMG, PNG, TGA, PCT i altres més especialitzats). 

Sobre l'edició d'informació, destacar el nivell de detall en les fitxes de persona (també 
inclouen informació d'ADN, edició de tasques molt completa), de línia temporal (gràfics 
per persona en forma de línia temporal sobre els fets i les persones vinculades a 
aquesta), de fonts i repositoris i d'edició de fotos (permet fer tractament d'imatge, 
canviant colors, tonalitats, escala de grisos, posar so a les imatges, etc). Aquesta 
edició no només queda en la informació, sinó també en les possibilitats de canvi de la 
GUI, podent configurar tipus de lletra, font, colors i mida/formes de la interfície. 

Referent a les publicacions, és una eina que dóna un ampli ventall de reports/charts a 
generar, a més de permetre un total control en l'edició d'aquests (afegir/treure 
informació de publicacions, manipular els nodes/ítems d'informació, etc), podent crear 
publicacions d'usuari i guardar-les a part. 

Possiblement un dels principals inconvenients (a part dels esmentats al inici) són les 
poques possibilitats online. Primerament no té ofereix la possibilitat de crear llocs 
virtuals on penjar projectes de cara al públic, simplement permet generar una pàgina 
web simple de tota la informació de projecte, però en local. Per tant la connectivitat de 
projectes entre diverses persones via web és inexistent.  

No obstant sí que suporta cerca web i és una de les més potents del mercat, ja que 
permet cercar informació de persones, fotos, fets bàsics i altra informació en les bases 
de dades més importants (Ancestry, LDS -familysearch.org-, Genealogy, etc). 
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Producte: GDS 

GDS és possiblement el producte de referència en l'àmbit català, principalment gràcies 
a dos factors: suporta idioma català (castellà i anglès també) en interfície i dades i 
utilitza diferents tradicions de cognoms, concretament espanyola i portuguesa (dos 
cognoms) a part de l'anglesa (un cognom). 

El programa permet importar projectes en GEDCOM i exportar-los també (a més de 
fulla d'Excel i HTML), però a l'hora d'emmagatzemar la informació de projecte, ho fa 
generant una base de dades que virtualment permet emmagatzemar qualsevol format 
d'arxiu, no obstant té la limitació que depenent del format, si des de GDS no es 
reconeix, l'usuari s'ha d'encarregar de tenir un programa a part que obri el 
document/imatge/so/vídeo concret. 

Explicat això, cal remarcar les mancances del programa, algunes d'elles molt 
importants. Per començar, no té un sistema de backups propi: si l'usuari vol fer una 
còpia de seguretat, s'ha d'encarregar de fer-ho manualment. 

L'apropament que té en quant a funcionalitats online és també molt pobre. El programa 
no permet fer cerques a pàgines web o motors de cerca online coneguts i realment, 
l'única cosa que permet a nivell de xarxa és crear pàgines web en local que, més tard, 
poden ser enviades a correu electrònic (o inclús publicar-les en dominis propis de 
l'usuari). Les cerques locals també són limitades, al només poder-les fer per persona i 
fotos/documents guardats en la base de dades. A més a més, aquestes cerques tenen 
un mode avançat que es limita a la selecció d'unes condicions preestablertes en una 
llista. 

En quant a l'edició d'informació, tot i que sí permet editar amb detall les fitxes de 
persona i les fonts documentals (a destacar que els repositoris no es tracten a part, 
s'han d'incloure com a text descriptiu en les fonts), no succeeix el mateix a nivell 
d'edició multimèdia o de fets. Concretament en aquests últims la limitació és notable, 
ja que cada persona té una fitxa amb uns fets preestablerts (naixement, casament, 
testament i defunció) i qualsevol altre fet existent s'ha d'escriure en un requadre de 
descripció, en comptes de ser tractat amb el mateix nivell de detall que els donats. El 
mateix succeeix amb les tasques a completar del projecte: o es tracten en un 
document a part emmagatzemat en la base de dades o s'escriuen com a text en la 
fitxa de persona. 

De forma contrària, l'edició/manipulació de la GUI és bastant alta, podent canviar mida 
/tipus de fonts i colors de fons. 

Sobre eines "extres" de sistema, remarcar que no usa tecnologia Soundex (o 
Megaplex), ni corrector ortogràfic, ni gestió de plugins o repositoris. Sí usa l'eina de 
google maps per a contrastar els llocs que s'introdueixen, però no ofereix edició de 
llocs, només permet la consultar si existeixen o no. 

Sorprèn també la poca varietat de tipus de report que a més tenen un nivell d'edició 
limitat, tant estètic com d'inclusió d'informació, ja que qualsevol canvi s'ha de fer des 
de les fitxes de persona.  

Per últim, destacar ja no com a requisit funcional però com a informació rellevant, 
l'elevat cost del producte en comparació amb els altres (es pot consultar en la fitxa de 
producte en l'apartat 4.1). 
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Producte: RootsMagic 4 

El darrer producte de la comparativa comparteix similituds amb el més complet Family 
Tree Maker 2011, tant en bondats com en mancances. És per això que aquest 
programa és considerat com una eina substituta i més pensada en l'aprenentatge per 
a gent que es vol iniciar en el món de la genealogia. Això també fa que en certs 
aspectes (sobretot de connectivitat i cerca) sigui més limitat. 

Per començar, com altres programes de la comparativa no suporta idioma castellà o 
català. De fet només suporta anglès (i també té un corrector ortogràfic només per a 
aquest idioma), tot i que s'ha parlat que en possibles versions es tregui suport a nous 
idiomes. De la mateixa manera, tampoc suporta tradició espanyola de cognoms. 

Igual que Family Tree Maker 2011, RootsMagic 4 és un programa que té una 
estructura d'edició de persones, fets, fonts i repositoris, multimèdia, notes i tasques 
similar. Això fa que l'edició sigui força completa (potser es troba a faltar una millor 
edició de tasques a fer o d'elements multimèdia) i que a nivell de visualització permeti 
classificar la informació via bookmarks o favorits (una de les poques eines de la 
comparativa que ho permet) i fer ús d'historials de canvis en l'arbre/fitxes de persona. 

Un altre aspecte interessant és que permet generar versions simplificades de les 
Smart Stories de Family Tree Maker 2011, tot i que els creadors de RootsMagic 4 han 
decidit posar aquestes característiques en un programa a part (Personal Historian 2) 
per poder ésser explotades amb més detall. 

També és interessant destacar que ofereix un bon conjunt d'eines web de sistema 
(calendari, calculador de dates i relacions, Soundex, entre d'altres). 

Sobre els formats suportats, és un programa que ofereix importar els formats més 
coneguts (GEDCOM, Family Tree Maker, Legacy Family Tree, PAF, etc) però només 
exportar en GEDCOM. En quant a suport multimèdia, suporta tots els formats més 
usats avui dia. 

Les principals mancances del producte venen en tres fronts: publicació d'informació, 
motor de cerca i ús d'Internet. Les publicacions amb RootsMagic 4 són molt completes 
en quant a tipus de reports però limitades amb els charts, a més que l'edició d'aquests 
és pobre. 

Sobre el motor de cerca web, cal tenir en compte que no permet fer cerques 
avançades o complexes, només es basa en la cerca de noms de persones o 
condicions de fets en l'arbre del projecte. 

En canvi en la cerca online, RootsMagic 4 es nodreix de l'ús dels millors motors de 
cerca del mercat (i té l'opció d'afegir més webs de cerca), tot i que només permet fer 
les cerques i no fusionar o incrustar la informació trobada online. 

Bàsicament aquestes són les funcionalitats online, ja que no permet pujar els projectes 
a un lloc virtual. Similarment a GDS o Legacy Family Tree v7.5, tot el projecte és 
publicable en una web personal en local, que més tard es pot pujar a Internet, però per 
voluntat de l'usuari, ja que el producte no ofereix aquests serveis. 
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5 Planificació i costos 

A continuació es presenten la planificació que s'ha seguit en el projecte i l'avaluació de 
costos derivats d'aquest. 

5.1 Planificació 
En aquest punt mostrarem la planificació feta pel desenvolupament del projecte. S'han 
inclòs dos diagrames de Gantt: un per a la planificació inicial i l'altre per a la final. Això 
ens permetrà veure si s'han produït retards en la consecució de les tasques del 
projecte o si s'ha complert amb la primera planificació. 

Les fases 1 i 2, juntament amb les tasques corresponents coincideixen amb les 
establertes en la metodologia (apartat 1.5). 

S'ha inclòs una fase "zero", prèvia al desenvolupament del projecte, que va consistir 
en un recull previ d'informació per veure quin era l'abast del projecte i el context en el 
que es mouria. 

També s'ha afegit la tasca repetitiva d'escriptura de la memòria, que d'inici s'havia de 
fer cada divendres de cada setmana (a partir de la primera setmana d'anàlisi funcional 
del primer programa), dedicant-li un treball de mínim dues hores. 

La primera imatge en la pàgina següent mostra la planificació inicial, teòricament 
programada entre el 2 de març (fase zero) i el 10 d'agost. 

La segona imatge mostra els canvis en aquesta programació, donant la planificació 
final i real del projecte. Aquests són: 

 No es van tenir en compte alguns temps de correcció d'informació del projecte i 
dius festius, com és el cas de Setmana Santa. 

 També es pot observar un retard durant el mes de juliol d'un mes, això va 
provocar un endarreriment del projecte fins a finals de setembre. 

 Degut a aquest retard, es va canviar la planificació de les tasques en la fase 
dos, el que va comportar un augment de la càrrega horària. 

 Per últim, referent a l'escriptura de la memòria, també es van fer canvis. En 
comptes de seguir el programa d'escriptura cada divendres de setmana es va 
estendre a diversos dies setmanals, de forma que s'escrivia moltes vegades en 
paral·lel del que es treballava. 
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5.2 Avaluació de costos 
 

En aquest apartat es durà a terme una avaluació dels recursos necessaris per a la 
realització del projecte i els seus costos associats. La següent taula té un recull de tot 
aquests costos: 

Recurs Cost associat 

Software  

Family Tree Builder 0 € 

Family Tree Maker 2011 0 € (costos potencials: 39,99 $) 

Legacy Family Tree v7.5 (Standard) 0 € 

GDS 0 € 

RootsMagic 4 (versió Essentials) 0 € 

Hardware  

PC usat (amortització) 1200 € 

Personal  

Remuneració d'una persona 19275 € 

TOTAL 20475 € 

 

Els costos derivats per usar els programes han sigut de 0 €: el primer programa era 
gratuït, el segon era de pagament, però es va usar el software propietari d'un familiar, 
els altres programes s'han usat les versions de no pagament. 

En quant al hardware, no s'ha comprat nou maquinari per a la realització del treball, 
però l'amortització del que va costar la compra és de 1200 €. Les especificacions 
d'aquest són: Intel Quad Core 6600, 4GB RAM, disc dur de 250 GB, font de 600 W, 
tarja gràfica XFX Geforce 9800 GTX+. 

El cost personal equival a un sou de 25 €/hora, durant 771 hores que ha durat el 
projecte. 

 

Ja que no s'han percebut altres costos en el projecte, el cost final de la realització 
d'aquest és de 20475 €. 
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6 Conclusions i treball futur 

A continuació es recapitula el treball realitzat durant el projecte: 
 

 S'ha creat una metodologia de projecte que ha servit per estructurar el treball a 

fer, que es pot englobar en dues grans fases: anàlisi funcional d'eines de 

genealogia i comparativa funcional de paquets de software de genealogia. 

 

 S'ha fet un estudi previ d'eines potencials a ser usades en l'anàlisi funcional, 

segons uns criteris de cerca elaborats per a l'ocasió i basats en la metodologia 

abans esmentada. 

 

 S'ha dut a terme l'anàlisi funcional i s'ha reestructurat aquest anàlisi 

posteriorment pel disseny d'unes taules o plantilles que servirien per la fase dos 

de comparativa funcional. 

 

 Finalment s'ha realitzat la comparativa funcional agafant nous productes 

segons uns criteris de selecció on s'han inclòs els programes de la primera fase 

i s'han extret conclusions per a cada producte. 

Aquestes conclusions han servit per conformar la idea general que es vol exposar aquí 
sobre els productes de genealogia que hi ha avui en dia en el mercat.  
La majoria d'ells ofereixen similars conjunts de funcionalitats quan es tracta de 
visualitzar o editar informació de les persones de l'arbre.  
 
Principalment i com s'ha esmentat amb anterioritat, la informació rellevant a enregistrar 
d'una persona ve donada per tres pilars: informació personal (nom, cognoms, edat, 
aspectes de fisonomia, ADN, etc),   fets vinculats a la persona (naixement, defunció, 
estudis, casament, vivenda, etc) i les relacions d'aquesta persona amb altres, que es 
poden visualitzar en l'arbre. Aquests tres aspectes són bàsics per poder generar 
documents de genealogia i és per això que la gran majoria de programes avui en dia 
els incorporen. 
 
Per tant és un món en què la investigació i el treball més dur radica en cercar i trobar 
la informació que conforma els tres pilars esmentats. És difícil trobar informació i quan 
es troba, aquesta ha de ser precisa i correcta, per tant s'ha de contrastar.  
En el cas que ocupa la comparativa del projecte succeeix el mateix: tots els programes 
ofereixen en major o menor mesura quina informació es dóna sobre les persones, les 
relacions que tenen aquestes i els fets. Les diferències es localitzen en com es troba 
aquesta informació i com es presenta. 
 
Precisament aquestes diferències es poden veure al comparar els tres primers 
programes (els dos primers són també els escollits en l'anàlisi funcional) amb els 
altres. La principal mancança de GDS i RootsMagic 4 radica en el poc ús que donen a 
les possibilitats web. Tot i que és cert que l'últim permet fer cerques online només 
mostrar la informació de la cerca obrint-la en un navegador incrustat en l'aplicació, per 
tant no permet manipular els resultats de cerca i integrar-los al projecte. 
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El "com trobar" la informació precisa i correcta és la feina més important a l'hora de 
realitzar projectes de genealogia, per tant poder disposar de bons motors de cerca (al 
dir bons s'està fent especial èmfasi en permetre cerques específiques i detallades de 
persones, fets, fons i repositoris, elements multimèdia i llocs), permetre usar motors de 
cerca externs al programa (dos dels més complets sobretot a nivell americà i 
centreeuropeu són de l'empresa Ancestry i de l'església mormona o LDS) i sobretot, 
permetre contrastar la informació i, si és fiable, fusionar-la amb la ja existent en el 
projecte. 
 
En referència a la presentació d'informació tenim dues vessants: presentació 
documental (reports i gràfics/charts en local) i presentació online. De la primera, quatre 
productes donen un ampli ventall de possibilitats (el que manca més en aquest 
aspecte és GDS), a més de ser força configurables (aquí els millors en quant a edició 
possiblement siguin Family Tree Maker 2011 i Legacy Family Tree v7.5) tant en 
estètica com en informació a mostrar. 
 
Sobre la presentació online, sorprenentment els dos productes que van ser usats en 
l'anàlisi són els únics que permeten tenir un lloc virtual en la web de l'empresa on es 
poden pujar/baixar, editar i cercar projectes propis i d'altres usuaris. Els altres tres 
manquen d'aquestes funcionalitats. 
 
Tractat aquests aspectes no s'ha de perdre la visió inicial del projecte. Ja que 
aquest ha de servir com a guia per lectors de parla catalana i en l'àmbit espanyol  és 
important que es compleixin dues condicions: que els programes ofereixin idiomes 
de castellà i català i que incloguin tradició espanyola de cognoms.  
 
Malauradament només dos dels cinc programes comparats (Family Tree Builder i 
GDS) ofereixen aquestes opcions només instal·lant el programa. Legacy Family Tree 
v7.5 permet baixar a part traduccions fetes per usuaris en castellà, però són versions 
obsoletes. És cert que a Europa hi han múltiples tradicions de cognoms diferents a la 
típica anglesa (només un cognom que s'hereta de pares a fills, on la dona adapta el 
cognom de l'home al casar-se), com poden ser l'espanyola o la portuguesa i això pot 
arribar a complicar el disseny de les aplicacions de genealogia, el que es tradueix en 
més costos de producció.  
 
De moment se sap que dels tres programes que no incorporen ni tradició espanyola ni 
traducció al castellà/català, RootsMagic potser ofereix en la pròxima versió API's que 
permetin als usuaris crear traductors d'idioma o  canviar funcionalitats d'edició 
d'informació, d'això podrien sortir eines que incloguin la tradició espanyola de 
cognoms, però dependrà exclusivament de la comunitat i no de les companyies, les 
quals de moment no s'han pronunciat més. 
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Pel que fa al treball futur, cal remarcar que aquest projecte té vàries opcions de seguir 
evolucionant i creixent, que permetrien al actualitzar-lo tenir una guia completa i 
actualitzable a les noves versions dels programes. A continuació s'enumeren les 
tasques més rellevants que es podrien dur a terme: 
 

 Afegir noves eines/actualitzar les existents: això permetrà tenir els productes de 

la comparativa en l'última versió, a més d'oferir nous productes que poden 

introduir nous conjunts de funcionalitats. Això últim porta a la següent tasca. 

 

 Actualitzar les taules: gràcies a l'estructura en set taules, cadascuna essent un 

grup funcional diferent amb diversos subgrups,  permet afegir/treure amb 

facilitat noves funcionalitats. La classificació dels grups és suficientment flexible 

com per a poder acollir noves funcionalitats que puguin sorgir de noves 

versions dels programes existents o noves eines que es comparin. Si tot i així 

existeix la necessitat de crear un nou grup funcional que englobi les noves 

funcionalitats, es pot fer sense alterar el que continguin els altres grups. 

 

Existeix la possibilitat d'afegir també nous subgrups dintre dels ja establerts per 

especialitzar la classificació de funcionalitats, tot i que de fer-ho seria afegir un 

tercer nivell de profunditat, que podria complicar la lectura o canviar l'estructura 

dels grups fortament, deixant grups massa buits o massa carregats. 

 

 Recolzar el projecte amb altres més tècnics: com que aquest projecte està 

enfocat en la part funcional dels programes, podria ser bona idea que es 

recolzés en altres projectes existents que facin comparativa tècnica (de 

plataformes, tecnologies emprades, funcionament de les base de dades, etc). 

Inclús seria factible unificar els dos projectes en un de més complet. 
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8 Annexos 

8.1 ANNEX  1: Informació complementària dels programes analitzats 
Aquest annex conté els diferents models de subscripció de Family Tree Builder, a més 
d'un llistat de tots els fets predeterminats de Family Tree Builder i Family Tree Maker. 

A continuació es presenten les diferents subscripcions de servei web de l'eina Family 
Tree Builder  i què ofereix cadascuna: 

 

 

Les opcions "millorades" de Smart Matching  i Family Tree Builder queden explicades 
a l'apartat 2.2.4 de vista Smart Matches i 2.2.14 de finestra de publicació, 
respectivament. L'última fa referència a un motor de cerca web especial que és 
usable des del programa Family Tree Builder. 
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Les fotos següents mostren un llistat de tots els fets predeterminats que es poden 
trobar en el programa Family Tree Builder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
Projecte de Final de Carrera  
Tardor 11/12     

Comparativa Funcional de Software genealògic 
 

  187 

A continuació es presenta una foto que recull tots els fets predeterminats del 
programa Family Tree Maker:  
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8.2 ANNEX 2: Taules de criteris de comparació 
A continuació es presenten les taules buides de criteris de comparació, usades en la 
fase 2 del projecte de comparativa funcional de programes de genealogia. 

 

Grup de configuració de sistema 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Suportar idioma català (interfície i informació a exportar)     

Canviar idioma d'interfície (llistat de disponibles) i de la 
informació a exportar 

    

Usar tradició espanyola de cognoms     

Canviar ordre de cognoms     

Actualitzar programa     

Realitzar backups (temps)     

Mostrar informació LDS     

Canviar connexió de xarxa     

Usar auto-completat per noms, fonts, llocs i descripcions     

Manegar drivers de PDF     

Activar/desactivar el corrector ortogràfic     

Fer cerques per Internet sempre que s'estigui connectat     

Canviar ordre de dia/mes en les dates     

Canviar format numèric i abreviatura de dies i mesos     

Canviar notació AC/DC     

Canviar tipus de calendaris predeterminats     

Canviar el mostrar títol i sobrenom     

Mostrar/ocultar avisos per errors     

Mostrar/icones representatives de fets importants     

Canviar color de la GUI     

Permetre pujar els projectes a Internet i canviar 
freqüència 

    

Augmentar/reduir el nombre de peticions concurrents a 
altres BD 

    

Indicar les fonts d'informació geogràfica     

Usar com a fons de pantalla l'arbre del projecte     
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Grup de tractament d'informació 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Sistema     

Crear/obrir/tancar/guardar/eliminar projecte     

Importar projectes (formats)     

Exportar projectes (formats)     

Activar/desactivar el mode offline     

Unir projectes     

Fer el projecte privat/públic     

Canviar nom del projecte     

Edició de text/info. bàsica      

Registrar el programa     

Activar mètode de subscripció     

Login/logout de sessió amb el lloc web     

Demanar ajuda (Wizard)     

Editar informació de l'autor del projecte      

Eines del sistema     

Calculador de Dates     

Calculador de Relacions     

Soundex i Megaplex     

Global Spell Check     

Resolució de noms de llocs     

Compactar arxiu     

Suport de plugins     

Suport de repositoris coneguts     

Reconeixement facial     

Teclat virtual     

Generador d'escuts heràldics     

Fets     

Manegar esdeveniments històrics (crear/eliminar/editar)     

Afegir noves categories d'esdeveniments històrics     

Manegar fets (crear/eliminar/editar)     

Afegir/treure fet de la llista de fets     

Canviar fet a públic/privat     

Canviar fet a individual/compartit     

Vincular/desvincular fet a persona     
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Vincular/desvincular element multimèdia a fet     

Vincular/desvincular font a fet     

Crear nova categoria de fet     

Marcar fet com a favorit     

Fonts i repositoris     

Manegar citació de font (crear/eliminar/editar/copiar)     

Vincular/desvincular font a fet     

Puntuar citació de font     

Reemplaçar citació de font      

Imprimir citació de font i usos     

Manegar repositoris (crear/eliminar/editar/copiar)     

Reemplaçar repositoris     

Llocs     

Afegir/eliminar un nou lloc a la llista de llocs     

Marcar un lloc en el mapa     

Vincular un lloc a fet     

Vincular un lloc a repositori     

Comprovar/obviar la correcció ortogràfica de lloc     

Moure localització com a descripció de fet     

Imprimir lloc i usos del lloc     

Arbre     

Manegar arbre (crear informació 
bàsica/eliminar/obrir/tancar) 

    

Afegir nous nivells a l'arbre     

Afegir/eliminar persona a l'arbre     

Canviar el nom de l'arbre     

Imprimir arbre      

Editar informació bàsica sobre persones en l'arbre     

Afegir/eliminar una o més esposes de forma dinàmica     

Afegir/eliminar fills a la persona seleccionada     

Afegir/eliminar pares a la persona seleccionada     

Canviar la persona inicial     

Fusionar dos individus     

Persona     

Manegar persona: informació principal 
(crear/eliminar/editar) 

    

Manegar persona: fets vinculats (crear/eliminar/editar)     

Manegar persona: notes i tasques (crear/eliminar/editar)     
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Canviar nota personal a pública/privada     

Corregir faltes de la nota     

Canviar disseny de la lletra de notes, fets i tasques de 
persona 

    

Imprimir nota     

Afegir/treure persona a favorits     

Vincular fet a persona     

Vincular/desvincular element multimèdia a persona     

Afegir/eliminar tasca a persona     

Marcar tasca de persona com a completada     

Eliminar tasques completades de persona     

Imprimir tasca de persona     

Tasca     

Manegar tasca (crear/editar/eliminar)     

Filtrar tasques per categories     

Crear nova categoria de tasca     

Esborrar tasques completades     

Imprimir llistat de tasques     
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Grup de multimèdia 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

General     

Afegir/eliminar element multimèdia (formats)     

Mostrar elements només seleccionats/tots els 
elements 

    

Filtrar elements multimèdia per categoria     

Filtrar elements multimèdia per tipus (format)     

Editar informació de l'element multimèdia     

Escanejar fotos des de programa     

Copiar fotos a projecte     

Categoritzar elements multimèdia     

Crear noves categories     

Linkar/deslinkar element a una persona     

Linkar/deslinkar element a una font     

Imprimir element multimèdia     

Ordenar objectes multimèdia per criteris     

Veure ús (vincles) de l'element multimèdia     

Afegir/eliminar/editar nota a l'element multimèdia     

Fotos     

Mostrar fotos en una llista de thumbnails     

Obrir imatge     

Tractar imatge (rotar, ampliar/reduir)     

Editar imatge     

Canviar la mida del thumbnail     

Altres elements     

Crear/editar/eliminar àlbum de fotos     

Crear/editar/eliminar diapositives     

Crear/editar/eliminar stories     
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Grup de cerca 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Motor de cerca     

Cerca ràpida de persona (nom i cognom)     

Cerca exhaustiva de persona     

Guardar/carregar cerques especialitzades     

Cerca específica de fets     

Cerca específica de fonts i repositoris     

Cerca específica de llocs     

Cerca específica d'elements multimèdia     

Cercar i reemplaçar     

Trobar persones duplicades     

Eines auxiliars     

Cercar coincidències amb persones d'Internet     

Fusionar persones d'Internet cercades en l'arbre de 
projecte 

    

Canviar criteris de cerca per Internet     
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Grup de publicació 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

General     

Formats suportats de publicació     

Editar estètica de la publicació     

Editar informació principal de la 
publicació 

    

Editar informació d'ítems a 
incloure de la publicació 

    

Inserir imatges     

Veure presentació preliminar     

Guardar/carregar publicació     

Guardar/carregar configuracions 
d'edició d'usuari 

    

Mostrar informació sobre tipus de 
full de la publicació 

    

Imprimir la publicació     

Eliminar publicació     

Charts     

Crear arbre de Pedigree 
(horitzontal o vertical) 

    

Crear arbre 
ascendent/descendent 

    

Crear chart de relacions     

Crear chart hourglass     

Crear chart bow tie     

Crear chart en forma de vano     

Crear chart de família 
simple/estesa 

    

Reports     

Crear report Ahnentafel     

Crear report d'arbre de 
descendents/ancestres 

    

Crear reports de persones      

Crear reports de relacions     

Crear reports de llocs      

Crear reports de "media"      

Crear reports de fets (tipus)     

Crear un report de generacions     

Crear un report de línia temporal     

Crear un report de direccions     
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Altres     

Crear calendari     

Crear historial     

Crear llibre de genealogia     

Crear llibre professional     

Crear pòsters     
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Grup de visualització d'informació 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Sistema     

Modes de presentació d'informació d'arbres (llista)     

Navegar entre àrees de treball     

Veure ajuda de programa     

Veure manual online     

Veure manual d'usuari     

Usar tutorials d'entrenament     

Mostrar arbres penjats en web      

Veure informació de l'estat de connexió     

Navegar als llocs web on s'emmagatzemen els arbres     

Manegar les barres d'eines, menú, estat 
(veure/ocultar)  

    

Tractar favorits (consultar/ordenar /filtrar)     

Mostrar Cementiri Virtual     

Fets     

Mostrar llistat d'esdeveniments històrics (per defecte i 
usuari) 

    

Mostrar llistat de fets (per defecte i usuari)     

Mostrar informació de fet     

Ordenar fets     

Filtrar fets     

Fonts i repositoris     

Mostrar citacions de fonts linkades o sense linkar     

Mostrar informació de citació de font     

Filtrar fonts per categories     

Mostrar elements multimèdia linkats a citacions de font     

Mostrar tots els repositoris     

Mostrar informació del repositori     

Filtrar repositoris per categoria     

Mostrar repositoris vinculats a fets     

Llocs     

Mostrar llistat de llocs en el mapa     

Filtrar lloc per persona, fet o repositori     

Mostrar mapa del món     

Ordenar llocs     
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Canviar a vista 2D/3D del mapa     

Moure's pel mapa     

Mostrar etiquetes pels llocs d'interès en el mapa o els 
llocs marcats 

    

Arbre     

Mostrar informació sobre l'arbre actual     

Mostrar llistat d'arbres del projecte     

Focalitzar vista en una part de l'arbre     

Presentar arbre de diferents formes     

Ampliar/reduir el nombre de generacions per persona     

Mostrar/ocultar més informació a sortir en l'arbre     

Canviar l'ordre d'esposes en l'arbre     

Mostrar informació de les persones favorites de l'arbre     

Mostrar historial de canvis en l'arbre     

Mostrar/ocultar els ancestres/descendents de la 
persona seleccionada 

    

Moure la persona al node inicial     

Ordenar fills en l'arbre     

Mostrar tasques a fer de l'arbre     

Persona     

Mostrar persona: informació principal      

Mostrar persona: fets vinculats      

Mostrar persona: notes i tasques      

Mostrar relacions amb la persona     

Mostrar línia temporal de persona     

Mostrar notes de persona     

Mostrar familiars propers/esposa de la persona     

Mostrar tasques a fer de la persona     

Tasca     

Mostrar llistat de tasques en format de taula     

Mostrar/ocultar classificació de prioritats de tasques     

Filtrar tasques (no completades, categories)     

Mostra informació de tasca     
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Grup de funcionalitats externes 

 Programa 1 Programa N 

 Mètrica Comentaris Mètrica Comentaris 

Cerca externa     

Mostrar webs de cerca de genealogia (webs)     

Mostrar webs de cerca (webs)     

Afegir/editar/eliminar noves webs     

Crear una nova cerca web simple     

Fer cerca web avançada     

Netejar formulari de cerca     

Afegir/eliminar la cerca a favorits     

Refrescar la cerca     

Comparar fet/"media"/nota cercat amb el del projecte     

Fusionar/ignorar fet/"media"/nota cercat amb el del 
projecte 

    

Guardar informació sobre el fet/"media"/nota cercat     

Imprimir el fet/"media"/nota cercat     

Altres     

Navegar als nous missatges rebuts a la safata d'usuari 
en la web 

    

Mostrar/ocultar dades en web     

Importar/exportar/editar informació al lloc web sobre 
l'arbre 

    

Importar/exportar/editar informació al lloc web sobre 
fets 

    

Importar/exportar/editar informació al lloc web sobre 
localitzacions 

    

Importar/exportar/editar informació al lloc web sobre 
"media" 

    

Importar/exportar/editar informació al lloc web sobre 
fonts i repositoris 

    

Importar/exportar/editar publicacions al lloc web     

Establir zones de publicació     

Canviar permisos de publicació     

Eliminar continguts del lloc virtual     

Canviar el contingut a públic/privat     

Crear llibre online o myCanvas (pòster de l'arbre)     

 

 
 


