Att jämföra två DNArboretum
Även om man använder sig av ett DNArboretum (Ahnentafel format) kan det vara svårt att finna
kontaktpunkten i trädet. Man kan då lägga in matchens och sitt eget träd i Excel för att enklare kunna
jämföra anorna. I exemplen nedan används få generationer för tydlighetens skull.
Börja med att ta fram matchens träd. Utöka visningen till 10 generationer (eller ännu mer). Klicka på
arboretumknappen i webläsarens verktygsrad.

Om inget visas, pga nån miss i webläsaren, tryck OK, stäng fliken, och gör om det igen.
Markera texten i antavlan.

Tryck Ctrl+C för att kopiera texten.
Öppna ett tomt dokument i Excel.
Klicka på första cellen (A1).
Tryck Ctrl+V för att klistra in.
Markera allt genom att trycka på Ctrl+A två gånger.
Anpassa radhöjden genom att högerklicka i en av cellerna välj Radhöjd.
Lagom radhöjd är kanske 15.
Tryck Ctrl+1, välj justering och bocka av Radbyte (två gånger kan behövas).
Nu ska vi ge detta träd en färgmarkering.
Markera Cellerna med text i, dvs A1 - A15 och ge dem en fyllningsfärg, typ gul.
Markera första tomma cellen, i detta fall A16.
Gå till ftDNA och gör samma sak, men med det egna anträdet.
Klistra in i vald cell (A16).

Nu har vi två tavlor vi kan jämföra.

Vi börjar med att dela på raderna lite grann.
Gå till fliken Data i Excelmenyn.
Markera första kolumnen.

Välj Text till kolumner i menyn.
Bocka för Avgränsade fält.
Klicka på nästa.
Bocka för Annan och skriv en punkt i fältet.
Klicka på Nästa och Slutför.
Nu har vi fått anträdets namn i egen kolumn.
Vissa felaktigheter kan uppstå pga hur anträdet är inmatat, men det bortser vi från just nu.

Nu ska vi sortera de två anträden i namnordning.
Markera allt med Ctrl+A.
Klicka på sortera.
I listan "Sortera efter" välj Kolumn B och tryck på OK.
Nu ska vi börja jämföra rader.
Jag överger nu exemplets anträd och tar ett där jag vet att jag kan se en träff.
För att man inte ska behöva ögna allt, kan man hoppa över när flera rader har samma färg, då de ingår i
samma träd.
Här har jag då fått syn på en träff som med säkerhet är samma.

Kristina är då nr 27 (mf mm) i den färgsatta antavlan och nr 11(fm m) i den senare tillagda.
Sen finns det naturligtvis olika stavningar av namn, som ändå är samma och ger en träff.

Detta är en av anledningarna till att det är mycket svårt att göra en dylik jämförelse maskinellt.
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