Janela principal
A janela principal do Ancestris é aquela que vê quando abre o programa.
Se não houver uma genealogia aberta, veremos unicamente apágina de boas vindas, já discutida.
Se tivermos uma genealogia aberta, deveremos ver várias janelas abertas, sejam elas a configuração pré-definida,
seja qualquer configuração que tenha escolhido e gravado anteriormente.

Esta janela tem um título, uma barra de menus, uma barra de ferramentas e um espaço de trabalho, que contém as
diferentes vistas e editores das genealogias em que se encontra a trabalhar.

Título
Sem genealogia, a barra de título parece-se com isto:
Se tiver uma genealogia aberta, o nome da genealogia é apenso ao título como prefixo:

Se tiver várias genealogias abertas, o título indica a que estiver actualmente seleccionada.

Barra de menus
A barra de menus está logo abaixo da barra de título . Permite-nos aceder aos comandos disponíveis, agrupados
em sub-menus.

Por favor, consulte a secção Barra de menus para mais informação.

Barra de ferramentas
A barra de ferramentas está logo abaixo da barra de menus. Contém os comandos mais utilizados, sob a forma de
ícones.
Pode ser personalizada. Para tal, vá ao menu Opções/Barras de ferramentas/Personalizar. Pode arrastar os ícones para
dentro/fora das barras.

Por favor, consulte a secção Barra de ferramentas para mais informação.

Espaço de trabalho
O resto da janela principal é o seu espaço de trabalho. é a zona amarela da imagem abaixo. Está organizada em
diferentes janelas, cada uma com uma função específica. Por exemplo:
as vistas permitem olhar para a sua genealogia de diferentes maneiras: árvore, cronologia, gráfico, listas; por
pré-definição, estas estão à esquerda no ecrã, ou abaixo, o que é o caso da tabela de entidades;
os editores permitem-lhe alterar a sua genealogia. Por pré-definição, podemos encontrá-los à direita no ecrã;
as ferramentas: relatórios, gestão da multimédia, correcção de anomalias, pesquisa de duplicados, etc.
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