Gravar como
A função Gravar como permite gravar um ficheiro, ou parte dele, num outro ficheiro Gedcom, utilizando vários filtros
úteis, permitindo fazer exportações parciais.
É possível, por exemplo, exportar os vários ramos de uma árvore.

Descrição
Esta janela parece-se com explorador de ficheiros clássico, mas tem a particularidade de ter vários separadores
(filtros) na secção direita, que se combinam entre si.
A parte de exploração de ficheiros permite-lhe escolher a pasta e o nome de ficheiro onde gravar a sua genealogia,
com a possibilidade de criar uma nova pasta. Isto é clássico.
A parte dos filtros e opções inclui 5 separadores:
Filtrar por entidades: incluir ou excluir categorias de entidades;
Filtrar por propriedades: excluir pessoas ou dados particulares;
Filtrar por vista: restringir as entidades gravadas às presentes numa ou mais das vistas actualmente
mostradas;
Multimédia e ficheiros-fonte: mover ou não os ficheiros multimédia para a pasta do novo ficheiro;
Opções: codificação e encriptação do novo ficheiro Gedcom gravado

Utilização
A função mais emblemática desta gravação é a exportação de ramos de árvores. As outras possibilidades são bastante
explícitas.
Isto é feito pelo filtro por vista. No exemplo abaixo, restringimos a exibição da árvore Kennedy a 3 gerações e depois
dobrámos um ramo. Assim, ainda são mostrados 4 indivíduos e 2 famílias.
Isto é o que vemos na janelaGravar como:

Vemos que podemos assim, marcando a caixa correspondente "6 indivíduos e famílias", criar um ficheiro Gedcom
extraído da genealogia principal, com apenas as 6 entidades mostradas.
Combinado com os outros filtros, podemos adicionar a multimédia correspondente, notas, fontes, etc. para criar um
ficheiro Gedcom completo, mas limitado a esta parte do ramo.
Outros pontos de vista podem ser explorados desta forma :
a vista Vista geográfica, que permite integrar filtros geográficos;
a vista Pesquisa avançada, que permite integrar filtros sobre nomes, profissões, lugares, etc.

Tudo isto permite exportações genealógicas finamente seleccionadas.
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