Anvisningar för bilddatabasen

Föreningens medlemmar har möjligheten att använda bilddatabasen, där t.ex. kommunionböcker kan
sökas enligt innehållförteckningarnas kommentartext.

När du öppnat bilddatabasen har du framför dig en sida där alla orter och län finns uppräknade.

Välj din ort varefter du kommer att se en lista över alla hittills inskannade böcker för den valda orten.
Observera att i övre delen av sidan finns det länkar även till Riksakivets digitalarkiv, Genealogiska
Samfundet i Finlands Församlingsdatabas och FSHFs Digi-Wiki med dess sida Paikkakunnat (på
finska).

Du kan gå till en viss bok genom att klicka på länken och sedan öppna den önskade bilden i
innehållsförteckningen. Bilddatabasen gör det också möjligt att söka efter ett specifikt textavsnitt i
församlingens alla böcker samtidigt. I exemplet nedan ser du hur man söker efter gårdar i Kurhila by i
Asikkala församling. Skriv 'Kurh' i sökfältet och tryck på ’Etsi' (Sök) knappen. Du får fram en lista
över alla bilder som har ’Kurh’ i kommentarsfältet.

Om du vill forska Pispa gård i Kurhila, trycker du på bilden 25.jpg länk och då öppnas den aktuella
bilden.

Textsträngen kan också finnas i mitten av ordet och då hittar sökningen även ordet Vähäkurhila ifall
det finns i kommentarfältet. Är du osäker på ordets stavning eller den varierar från en bok till en
annan, kan du använda procenttecken "%" som jokertecken. Detta gör att du kan ersätta en eller flera
bokstäver. Om du till exempel letar efter en gård som heter Tuokkonen och den genom tiderna är
stavad som Tuockoin, Tuåckonen, Tuokånen, Tuockonen, Tuokkonen, får du alla former som resultat
när du skriver "Tu% k% n" i sökrutan. Dock ger sökresultatet dig alla namn som passar in på denna
sökning, t.ex. Tuhkanen. Sökningen bör startas så vagt som möjligt för att sedan begränsa sökningen
genom att lägga till bokstäver som inte finns i de felaktiga sökresultaten. Du kan pröva vilka som är de
bästa sökorden just på din ort.

Vid sidorna av bilden finns det flera hjälpfunktioner. Du kan flytta dig en sida framåt eller bakåt
genom att trycka på de röda länkarna i vilket hörn av bilden som helst. Du flyttar dig snabbare genom
att välja ett bildnummer i listan i vänstra övre hörnet. Dessutom kan du flytta dig inomsocknes från en
bok till en annan genom att klicka på församlingslänken (Asikkala) uppe på sidan. Boklänken
(kommunionbok, 1763-1769) tar dig till dess innehållsförteckning. Med bildjusteringsfunktionerna i
nedre kanten av sidan kan du redigera utseendet på bilden t.ex. med hjälp av kontrasten.
Låt oss ta ett annat exempel. En sökning i Ikalis böcker med sökordet ’lumia’ får du en lista över alla
sidor i kommunionböckerna med Lumia i innehållsförteckningen.

Sedan är det lätt att utforska gården från en kommunionbok till en annan då du inte varje gång behöver
söka efter gården i indexet. Vill ha sidor från flera kommunionböcker öppna samtidigt, öppna då
länkarna i nya flikar eller fönster.

