
Disgen 8.2d → Disgen 2016

Disgen är ett program som används vid släktforskning. Här följer en beskrivning av hur jag flyttade 
databasen från Disgen 8.2d till en ny dator som kör Disgen 2016 i Linux Mint 17.3 med skrivbords-
miljön Cinnamon. Wine fanns redan installerat i den nya datorn. Wine låter i det här fallet programmen 
”tro” att de körs i Windows 7 men i övrigt fungerar det på ungefär samma sätt som när man gör flytten 
mellan två datorer som kör Windows.

1. Började med att gå till sidan
https://www.dis.se/konverteringsanvisning-alternativ-beskrivning
och läsa avsnitten "Dubbla födelse- eller dödsnotiser" och "Faddrar och fadderbarn" om hur 
konverteringen skall förberedas.

2. Startade Disgen 8.2d och gjorde de kontroller som rekommenderas (Verktyg, Kontrollera 
notiser och Kontrollera Disgens filer). Eventuella fel bör rättas innan man går vidare.

3. Skapade en säkerhetskopia av aktuell datamapp i Disgen 8.2d (Verktyg, Säkerhetskopiering, 
Skapa säkerhetskopia…) Om du har flera datamappar så konvertera en i taget. Det blir då 
enklare att åtgärda eventuella fel.

4. Kopierade säkerhetskopian (zip-fil) till ett USB-minne.
5. Installerade Disgen 8.2d i den nya datorn. Disgen 2016 använder en annan typ av databas och 

kan därför inte läsa in säkerhetskopian direkt. Använde ett USB-minne med en avbild (iso-fil) 
av installationsskivan för Disgen 8.2a. (Jag skulle naturligtvis lika gärna ha kunnat använda 
CDn, fortsatt med punkt 5.3 och matat ut skivan när installationen var klar, men eftersom jag 
hade ett USB-minne så tog jag det).
5.1. Satte i minnet med iso-filen. Högerklickade på den och valde Öppna med Monterare för 

diskavbilder.
5.2. Öppnade den nya enheten DISGEN82A.
5.3. Högerklickade på filen setup.exe och valde Öppna med Wine…
5.4. Följde instruktionerna i programmet. Godtog alla förvalda inställningar.
5.5. När installationen var klar – ingen omstart behövs – gick jag tillbaka till mappen Hem, 

högerklickade på enheten DISGEN82A och valde Avmontera.
5.6. Högerklickade på minnet och valde Mata ut.
5.7. För att uppdatera programmet till den senaste versionen högerklickade jag på den 

tidigare hämtade filen disgen_update-82d.exe och valde Öppna med Wine…
5.8. Följde instruktionerna i programmet. Ingen omstart behövs.

6. Installerade Disgen 2016 i den nya datorn. Båda versionerna kan vara installerade samtidigt.
6.1. Högerklickade på den tidigare hämtade filen disgen_install_2016_2.exe och valde

Öppna med Wine…
6.2. Följde instruktionerna i programmet. Ingen omstart behövs.

7. Satte i minnet med zip-filen. Startade Disgen 8.2d och läste in säkerhetskopian (Verktyg, 
Säkerhetskopiering, Återläs säkerhetskopia…)

8. Avslutade Disgen och matade ut minnet.
9. Startade Disgen 2016 och valde Arkiv, Konvertera Disgen 8-datamapp…
10. I nästa fönster skall Konvertera databasen på den här datorn vara förvalt. Följde sedan 

instruktionerna i programmet. Som standard heter datamappen Datamapp. Har du flera så kan 
du kalla dem t.ex. Datamapp-Sara eller Datamapp-Jörgen. Om namnet ser riktigt ut när du 
skrivit in det så kan du fortsätta även om namnet inte verkar ha ändrats i nästa fönster.

Efter genomförd konvertering är det dags att läsa loggfilen (Arkiv, Öppna textfil, Resultat från senaste 
datamappskonverteringen) och avsnittet ”Efterarbete” i Dis' konverteringsanvisning (länken i punkt 1).

Det finns också erfarenheter att hämta i Dis' forum, http://forum.dis.se/vb/

Denna guide har hämtats från LinuxMint.se
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