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Program Legacy obsahuje nejkomplexnější systém tvorby osobních webových stránek ze 
všech genealogických programů.  Umožňuje vám zvolit mezi pěti různými styly webových 
stránek: Předek, Potomek, Rodokmen, Rodina nebo Osoba.  Styl Rodokmen vytvoří 
vertikální schéma rodokmenu, po kterém se lze pohybovat pomocí myši.  Všechny styly 
obsahují obsah, jmenný seznam a upravitelný věcný obsah stránek.  Všechny osoby jsou na 
všech stránkách navzájem provázané. 
 
Legacy také umožňuje zkušeným uživatelům, kteří chtějí na stránky přidat tlačítka nebo jiné 
funkce, vkládání HTML příkazů.  Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, 
index GENDEX, soubory GEDCOM s možností stažení.  (Index GENDEX umožňuje oblíbeným 
stránkám www.gendex.com automaticky přidat jména z webových stránek Legacy do jejich 
hlavního indexu a tak je zpřístupnit ostatním badatelům z celého světa.)  [Pozn.: 
gendex.com byl na začátku roku 2004 uzavřen a není již dostupný.] 
 
Prvním krokem publikování vašeho rodokmenu na internetu je vytvoření vašich webových 
stránek.  Dalším krokem je nahrání těchto stránek na váš web.  Tento průvodce vás těmito 
kroky provede při použití vzorové databáze (sample.fdb) a programu nazvaného WS_FTP 
Pro.  
 
Vytvoření webových stránek  
 

1. Otevřete vzorovou databázi.  Z nástrojové lišty Legacy vyberte Internet a 
klikněte na "Vytvořit webové stránky..." 

2. Objeví se dialogové okno Vytvoření webových stránek se záložkami Projekt, Kdo, 
Co, Další, Grafika, Formátování, Úvodní strana, Odkazy, Různé a Formulace.  Na 
pravé straně jsou přepínací tlačítka pro výběr stylu webových stránek:  Předek, 
Potomek, Rodokmen, Rodina nebo Osoba.  Dle svého uvážení zvolte styl. 

3. Klikněte na záložku "Projekt".  Název projektu je název složky, ve které budou 
webové stránky uloženy.  Pojmenovat můžete vaši úvodní stranu i všechny 
ostatní stránky.  Můžete sem vložit i adresu nebo mailovou adresu, případně 
upravit úvodní text na stránkách. 

4. Dále klikněte na záložku "Kdo".  Standardně je výchozí osobou aktuální osoba na 
kartě Rodina nebo Rodokmen.  Dostupné možnosti, které můžete nastavit, se 
mění podle vybraného stylu webových stránek.  Pokud tvoříte styl Předek nebo 
Potomek, můžete jinou výchozí osobu změnit kliknutím nan tlačítko Změnit a 
novou osobu vybrat ze seznamu osob.  Můžete také nastavit počet generací, které 
chcete vložit.  Vytváříte-li styl Rodokmen, Rodina nebo Osoba, můžete 
zaškrtnutím přepínacího tlačítka vložit všechny v databázi.  Chcete-li vložit určité 
osoby, rodiny nebo linie, zaškrtněte přepínací tlačítko "Vybrané záznamy 
obsažené ve skupinách", klikněte na tlačítko Ukázat/Nastavit skupiny a proveďte 
vaše volby.  

5. Klikněte dále na záložku "Co".  Zaškrtněte položky, které chcete mít na vašich 
webových stránkách.  Chcete-li chránit údaje o vás a ostatních žijících osobách, 
zaškrtněte volbu Potlačit detaily u žijjících osob.  Chcete-li, abyb osoby z vašich 
webových stránek byly začleněny do seznamu na www.gendex.com mezi dalších 

http://www.gendex.com
http://www.gendex.com


osm miliónů lidí, zaškrtněte tlačítko GENDEX - Genealogický index.  Chcete-li 
vložit soubor GEDCOM, klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte jej na vašem disku.   
[Pozn.: gendex.com byl na začátku roku 2004 uzavřen a není již dostupný.] 

6. Dále klikněte na záložku "Grafika".  Vyberte typ pozadí, tlačítek, šipek a odrážek, 
které chcete mít na vašich stránkách. 

7. Poté klikněte na tlačítko "Formátování" a zvolte způsob, jak se mají na stránkách 
a v seznamu objevit jména, názvy a záhlaví.  Možnosti pro názvy souborů: 
doporučujeme vybrat volbu "převést na malá písmena" názvy souborů vašich 
stránek a grafiky.  Tato volba ve spojení s volbou v programu FTP, která převede 
názvy souborů na malá písmena během nahrávání vašich kompletních webových 
stránek, vám zajistí, že všechny jsou všechny odkazy funkční.  To je důležité, 
protože některé webové servery rozlišují velká a malá písmena v názvech souborů 
a možné varianty názvů mohou způsobit neplatnost odkazů. 

8. Klikněte dále na záložku "Úvodní strana" a vyberte obrázek. 

9. Dále klikněte na záložku "Odkazy" a přidejte adresu vašich domovských webových 
stránek.  Tato záložka umožňuje zkušeným uživatelům upravit odkazy v záhlaví a 
zápatí každé stránky. 

10. Nakonec klikněte na záložku "Různé" a přidejte informace, které pomohou 
internetovým vyhledávačům indexovat vaše stránky.  Připojení těchto informací je 
důležité, pokud chcete, aby ostatní uživatelé mohli vaše stránky najít.  V poli 
klíčová slova můžete mít seznam všech příjmení, která jsou předmětem vašeho 
zájmu (např. Alden, Allerton, Brewster, Mullins, Warren). 

11. Nyní, pokud jste vybrali koho a co chcete na webové stránky vložit, styl, 
formátování a grafiku, můžete tyto volby uložit kliknutím na tlačítko Uložit.  Tyto 
volby mohou být později načteny, měníte-li vaše webové stránky. 

12. Chcete-li vaše webové stránky vytvořit, klikněte na tlačítko Vytvořit webové 
stránky.  Pokud máte v Legacy nastaven webový prohlížeč, můžete si vaše 
webové stránky prohlédnout okamžitě po jejich vytvoření. 

 

Nahrání vašich genealogických webových stránek na internet 
1. Před tím, než se pokusíte vaše webové stránky vložit na internet, kontaktujte 

vašeho internetového providera (ISP).  Váš ISP bude vědět, zda máte na serveru 
prostor pro vaše stránky a sdělí vám, kterou složku použít. 

2. Existuje mnoho prostředků pro převedení souborů na internet.  Jedním z 
nejjednodušších je WS_FTP Pro, který je dostupný na internetu na 
www.wsftp.com. (Viz Programy týkající se File Transfer Protocol). 

3. Spusťte WS_FTP. Objeví se úvodní obrazovka. 

4. Klikněte na tlačítko New. V dialogovém okně New Site/Folder vyberte stránku FTP 
Site a zapište internetovou adresu. Klikněte na tlačítko Next. 

5. V dialogovém okně Host Name zapište název hostitele.  Pokud nevíte, co máte 
zapsat, ověřte si to u vašeho ISP.  Klikněte na tlačítko Next. 

6. V dialogovém okně Logon Information zapište vaše User ID a Password (heslo). 
Klikněte na tlačítko Finish. 

7. Vrátíte se na první obrazovku WS_FTP. Podívejte se, zda připojení, které jste 
právě vytvořili, se objevilo v seznamu a je vybráno.  Klikněte na tlačítko OK. 

http://www.wsftp.com


8. Za okamžik budete připojeni k vašim internetovým stránkám.  Levá polovina okna 
WS_FTP zobrazuje složky vašeho počítače. Pravá polovina WS_FTP zobrazuje 
složky nan vašem webovém serveru. 

 

 V levém okně se musíte nastavit na C:\LEGACY\WEB\, kde máte vaše webové 
stránky uloženy.  Složka má název projektu, který jste před tím zapsali.  Webové 
stránky jsou soubotry s příponou .htm. Obrázky mají příponu .gif nebo .jpg. 

 

 Klikněte na tlačítko Options a nastavte, aby WS FTP převedl názvy souborů na 
malá písmena.  

9. Označte na vašem počítači soubory (v levém okně), které chcete převést na 
webový server (pravé okno).  Klikněte na tlačítko šipky vpravo.. 

10. Po dokončení přenosu uzavřete okno WS_FTP Pro.  V případě potíží kontaktujte 
vašeho ISP. 

 

Převedení názvů souborů na malá písmena 
1. Ověřte u vašeho internetového providera (ISP), zda existují nějaké podmínky týkající 

se velkých a malých písmen v názvech souborů. 

2. Při výběru voleb pro vytvoření webových stránek se ujistěte, že nemáte zaškrtnutou 
volbu Převést názvy souborů na VELKÁ písmena (Internet, Vytvořit webové 
stránky..., Formátování, volba Převést na malá písmena). 

3. Většina FTP programů obsahuje volbu při přenosu převést názvy souborů na malá 
písmena. (Např. v WS_FTP klikněte na tlačítko Options, vyberte Sessions Options, 
zaškrtněte tlačítko Force Lowercase Filenames a klikněte na Save.) 

 

Nastavení Legacy na automatické zobrazení vašich webových stránek 
 

V Legacy Family Tree můžete nastavit zobrazení vašich webových stránek okamžitě po jejich 
vytvoření.  Kroky jsou následující: 

 

1.  Spusťte Legacy.  Z hlavního menu vyberte Možnosti a poté Nastavení... . 

2.  V dialogovém okně Nastavení klikněte na záložku Alt. aplikace. 

3.  První řádek na této záložce je "Prohlížeč webových stránek volaný z Legacy" Klikněte 
na tlačítko Změnit. 

4.  V dialogovém okně Výchozí webový prohlížeč najděte složku, ve které je váš prohlížeč 
umístěn. V levém okně označte spustitelný soubor vašeho prohlížeče a klikněte na 
tlačítko OK.  (Např. pokud máte Internet Explorer, pole Prohlížeč bude nyní ukazovat 
cestu a název C:\PROGRA~1\INTERN~1\IEXPLORE.EXE.) 

5.  Klikněte na tlačítko Uložit a ukončete toto dialogové okno. 

6.  Po dokončení tvorby vašich webových stránek se vám zobrazí zpráva, která se vás 
zeptá, zda "Chcete zobrazit webové stránky ve vašem prohlížeči?"  Kliknete-li na 
tlačítko Ano, můžete okamžitě zobrazit vaše stránky a uvidíte, jak vypadají dřív, než 
je nahrajete na internet. 



 

Progmamy týkající se File Transfer Protocol 
 

Následující FTP programy je možno stáhnout z internetu.  Následující seznam nebyl vytvořen 
firmou Millennia Corporation a je zde zveřejněn pouze pro usnadnění vaší práce. 

 

CuteFTP (www.cuteftp.com) 

 

WS-FTP  (www.ipswitch.com) 

 

WS_FTP 6.0 (www.ipswitch.com) 

 

WS_FTP LE (www.ipswitch.com) 
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