Cálculo de idades (I)
esta função calcula as idades de todos os indivíduos à data dos seus eventos vitais respectivos.

Descrição
Todos os indivíduos da sua genealogia têm eventos vitais que são normalmente datados. É muitas
vezes útil documentar directamente a idade do indivíduo em cada evento. Isto é feito utilizando um
atributo de idade, que é uma etiqueta adicionada ao evento.
A informação sobre a idade é automaticamente adicionada quando um evento de data é adicionado
ou modificado
(por favor, consulte o separador Editar nas preferências); ou pode utilizar esta ferramenta, se quiser
forçar a adição ou actualização de todas as etiquetas de AGE.
Esta função de cálculo de idades é uma ferramenta para actualizar todas as etiquetsas AGE na sua
genealogia.

Para um indivíduo, todos os eventos individuais e familiares são considerados para calcular as
idades. Num evento familiar, como um casamento, as idades aparecem sob a etiqueta HUSB e
a etiqueta WIFE do evento.

A janela acima explica o básico do que a ferramenta faz. Estão disponíveis 4 definições:
Utilizar o baptizado quando o nascimento não é fornecido: se verificado, a idade será
calculada assumindo que o baptizado e o nascimento aconteceram no mesmo dia (por favor,
consulte o separador Dados das Preferências);
Sobrescrever valores de texto: um valor de texto é o resultado de uma introdução manual.
Portanto, esta opção impede que a função de cálculo da idade apague inadvertidamente as
suas entradas manuais. Qualquer valor de texto é possível para idades mas apenas 3 valores
são válidos e fazem parte da norma Gedcom:
CHILD = idade < 8 anos;
INFANT = idade < 1 ano;
STILLBORN = morto à nascença ou perto disso, 0 anos;
Mostrar apenas idades após eventos de óbito: naturalmente as idades deixam de
aumentar no evento de óbito. Durante o cálculo automático, as idades são calculadas para
qualquer evento excepto o nascimento. Se puder exibi-las após a morte, mas não as quiser
manter no ficheiro Gedcom, use esta opção;
Mostrar apenas idades, não as guardar no ficheiro Gedcom: se utilizar apenas idades
calculadas automaticamente, poderá *não* ser necessário armazená-las no ficheiro Gedcom. Se
marcar esta caixa, todas as idades para todos os eventos serão só mostradas: as idades
aparecem em fundo cinzento. Se desmarcar esta caixa, as idades serão alteradas para fundo
branco, o que significa que serão guardadas no ficheiro Gedcom.

Todas as idades que estão em fundo cinzento são só mostradas e não são armazenadas no
ficheiro Gedcom. Como resultado, da próxima vez que abrir a genealogia, as etiquetas de
idade correspondentes não serão mostradas, a menos que recalcule as idades utilizando esta
ferramenta.

Uso
As idades são geralmente úteis nos editores:
nos editores Cygnus e Aries, as idades são calculadas ao editar os eventos, mesmo que não
sejam necessariamente armazenadas no ficheiro Gedcom;
No editor Cygnus, as idades são visíveis nos próprios eventos;
No editor Gedcom, as idades são todas visíveis em simultâneo.

As idades também podem ser usadas ao ordenar a tabela de entidades. Gere as idades e
depois ordene a tabela de entidades pela coluna Idade.

Para gerar todas as idades:
Inicie a ferramenta em Editar > Calcular idades;
Verá a janela acima;
Certifique-se de que lê as instruções, seleccione as opções desejadas e clique em Aceitar.

As modificações são imediatamente aplicadas.

Escolha Desfazer na barra de menus, ou prima Ctrl + Z, para cancelar as alterações e
experimentar outras opções.

Por exemplo, abaixo pode ver que:
o evento BIRTh não tem idade, o que é normal;
o evento DEATh mostra a idade calculada;
a idade de BURY é calculada e está em fundo cinzento, significando que não ficará armazenada
no ficheiro Gedcom;
o evento OCCU tem uma idade calculada.

Personalização
A opção "Usar baptismo" é parte das Preferências (por favor, consulte o separador Dados das
Preferências).
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