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Lagom före semestern 2006 kom upp-
dateringen av Disgen till version 8.1b. 
I denna uppdatering fi nns bland annat 
helt nya och förbättrade språkfi ler.

Tyvärr fi nns i dessa språkfi ler några 
irriterande småfel som inte upptäcktes 
under betatesterna. Dessa fel har under 
hösten rättats och dessutom har några 
språkfi ler ytterligare förbättrats. Alla 
användare av Disgen version 8.1b bör 
därför byta ut tidigare språkfi ler mot 
de uppdaterade.

Även du som nyligen köpt Disgen 
och har installationsskiva med ver-
sion 8.1b behöver uppdatera dina 
språkfi ler.

Observera att denna uppdatering 
av språkfi lerna gäller alla användare 
med programskivor från version 8.0 
till och med version 8.1b samt motsva-
rande uppdateringar till version 8.1b.

Gå direkt

För att underlätta uppdateringen kan 
du komma till denna direkt från första 
sidan på DIS hemsida. (www.dis.se) 
Längst ner hittar du notisen: 

”Föreningen Dis till-
handahåller fr.o.m. 
2006-11-09 uppda-
terade språkfi ler till 
Disgen 8.1b Klicka 
här så kommer du 
till uppdateringen.”
När du för mus-

pekaren över texten 
”Klicka här…” så 
ändras färgen till rött 
och om du då klickar 
på den röda texten 
kommer du direkt 
till ”Uppdatering av 
språkfi ler”.

Instruktioner

Där fi nns två olika 
instruktioner för upp-
dateringen:

� En kortfattad för 

dig med god datorvana.
� En detaljerad instruktion avsedd 
för dig som inte så ofta sysslar med 
fi lhantering i Utforskaren.

Dessa detaljerade steg för steg-in-
struktioner fi nns i en pdf-fi l, som du 
kan öppna och läsa på datorn. Den 
öppnade pdf-fi len kan du skriva ut 
eller spara på vanligt sätt i din dator 
(Arkiv – Spara som).
Eftersom språkfi lerna påverkar 

utskrifterna även då svenska valts, är 
det synnerligen viktigt att göra denna 
uppdatering. Zip-fi lens storlek är liten 
och innebär därför inga svårigheter att 
snabbt ladda hem även över uppringt 
långsamt 56K-modem.

Uppdatera först till 8.1b

Har du på grund av problem med Dis-
gen behov att kontakta någon fadder 
bör du dessförinnan ha uppdaterat 
till version 8.1b samt ha installerat 
de uppdaterade språkfi lerna. Har du 
problem med installation eller uppda-
teringar är du givetvis alltid välkom-
men att kontakta närmsta fadder.

Bild 1. Här kommer du vidare från Dis hemsida till uppdatering av språkfi ler.

Bild 2. Har dina språkfi ler datum 2006-04-24 eller äldre måste du uppdatera.

Denna information riktar sig till alla som originalinstal-
lerat Disgen version 8.1b eller uppdaterat till ver 8.1b.Uppdatera Disgen!

Angående uppdateringar till ver-
sion 8.1b kan du läsa mer om detta 
i Diskulogen nr 73, sidorna 27–29, i 
artikelserien ”Lär dig mer om Disgen 
8”. Artikeln fi nns även tillgänglig från 
Dis hemsida (www.dis.se) Dis Forum 
– Dis Forum: 3. Disgen – Släktforskar-
programmet – Artikelserien – ”Lär dig 
mer om Disgen 8”.

Viktig programinformation

Språkfi ler: Det fi nns elva stycken 
språkfi ler: Disgen.l1–l9, lc och ln

Disgens programmapp heter: 
Disgen8

Sökväg vid normalinstallation: 
C:\Program\Dis\Disgen8

Disgens datamapp heter: Dg8Data
Sökväg vid normalinstallation från 
version 8.0x: C:\Dg8Data eller vid 
normalinstallation från version 8.1x:
C:\Documents and Settings\All 
Users\Delade dokument\Dg8Data

Dis hemsida www/dis.se

INGVAR KÄRRDAHL
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I version 8.1b tillkom sex helt nya 
html-mallar, kallade Disgen 4-9. Dess-
utom har de tre gamla html-mallarna, 
nr 1-3 ändrats så att de kan användas 
fullt ut med andra språk. De nya 
versionerna av mallarna Disgen 1-3 
har fått nya namn och heter Disgen 
1b-3b.

De gamla mallarna fi nns kvar

Efter uppdateringen fi nns de gamla 
mallarna 1-3 kvar i programmappen 
och om du vid något tillfälle tidigare 
gjort en html-export så fi nns dessa 
även i din datamapp.

För att undvika användning av de 
gamla mallarna så bör du radera dessa 
både i datamappen och i program-
mappen. De gamla mallarna orsakar 
felaktigheter i html-utskriften.

Nya språkstödet saknas

Du som gjort egna ändringar i de 
gamla html-mallarna kan fortsätta att 
använda dessa men observera att de 
saknar det nya språkstödet. Troligen 
har du satt egna namn på de mallar 
du ändrat. Även för dig är det dock 
lämpligt att radera alla mallar som är 
baserade på html-mallarna 1-3.

Inte helt färdigt

De nya html-mallarna, 1b-3b och 
4-9, är också uppdaterade för nya 
språkfunktioner. Disgen är i övrigt 
inte ännu uppdaterat så att det ut-
nyttjar alla nya språkfunktioner. Att 
skilja på maskulint och feminint är en 
detalj som inte är genomfört fullt ut i 
programmet.

Viktig programinformation

Disgens programmapp heter: Disgen8
Sökväg vid normalinstallation:
C:\Program\Dis\Disgen8

Disgens datamapp heter: Dg8Data
Sökväg vid normalinstallation från 
version 8.0x: C:\Dg8Data eller vid 
normalinstallation från version 
8.1x:
C:\Documents and Settings\All 
Users\Delade dokument\Dg8Data
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Bild 2. I datamappen ska 
du radera de blåmarkerade 

fi lerna.

Bild 1. I programmappen ska du radera de blåmarkerade fi lerna.

Detta gäller dig som grundinstallerat från Disgen ver-
sion 8.1a eller äldre och uppdaterar till 8.1b.

Radera dina gamla
html-mallar i Disgen


