Handleiding Pawpeds Deel 2
Testparing
Als u op de koppeling ‘Testparing’ in de koptekst bovenaan de pagina klikt,

krijgt u een lege stamboom, waarin u dieren uit de database kunt invullen om een testparing te
maken. Klik op 'Voeg toe' onder ‘Kat, gevolgd door een nummer’ (of 'hond' of welke soort
ook) op de positie waar u een dier wilt invoeren.

Vervolgens zoekt u een naam in de database en selecteert dan het dier van uw keuze. Klik
daarna op 'Voeg toe' op een andere positie, zoek en selecteer een dier, enz. Ga door tot de
stamboom is ingevuld. Dan kunt u zoals gebruikelijk de inteeltcoëfficiënten en de
stamboomanalyses bekijken.
Als u dan klikt op 'Testparing van vader', zal het dier - met diens gehele stamboom - die u
voor u hebt, worden verplaatst zodat het de vader zal worden in een stamboom van de
testparing, met lege posities aan de kant van de moeder.

Als u daarentegen klikt op 'Testparing van moeder', zal het dier voor u worden verplaatst naar
de positie als moeder in een stamboom met lege ruimtes aan de vaderskant.
U kunt ook klikken op de woorden ‘Kat 2’, ‘Kat 3’, enz. (of ‘Hond 1’, ‘Paard 1’, ‘Fret 1’
enz.), of ook op de naam van een dier, om naar de stamboom te kijken van het geselecteerde
dier en berekeningen voor die stamboom maken.
U kunt een dier dat al in de testparing-stamboom staat, vervangen door te klikken op de link
'Verander'. Als u een dier uit de testparing-stamboom wilt verwijderen, klikt u in de
stamboom op 'Verwijder'.

De link ‘Testparing’ in de regel net boven de stamboom het dier is een snelkoppeling naar het
creëren van een testparing met het dier dat u voor zich heeft, als vader of als moeder. U kan
dan zoals gebruikelijk de andere ouder of de grootouders toevoegen, door te klikken op 'Voeg
toe' en dit op de positie van uw keuze.
Stamboomanalyse

Om een beter beeld te krijgen over hoe de stamboom er uit ziet, vele generaties terug, zijn er
een of meer stamboomanalyses beschikbaar. Deze kunnen u ook helpen de mate in te schatten
van uitkruising van een dier ten opzichte van de genenpoel van het ras in zijn geheel. Ga naar
de stamboom van het dier dat u wenst te onderzoeken en klik bovenaan de pagina met de
stamboom op de link ‘Foundation’.

Daar vindt u via de link ‘Analyse Info’ (bovenaan links, onder de hoofding) de foundationanalyse van desbetreffende kat. U vindt er een woordje uitleg over het interpreteren van de
stamboomanalyses.

Recente toevoegingen
Wanneer u op de database pagina bent en op de link "Recente toevoegingen" in het submenu
van de “Zoeken & Informatie” pagina klikt, krijgt u een overzicht van alle recent toegevoegde
stambomen van desbetreffend ras. Klikt u door naar “Recente updates”, dan verschijnen alle
dieren die recent gewijzigd werden, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe showtitel werd
behaald.

Extra functionaliteit
De functies die beschikbaar zijn wanneer u zich als gebruiker hebt geregistreerd en bent
ingelogd, worden hierna voorgesteld.
Selecteer de dubbelen
Deze functie vindt u in het stamboom-menu, vlak na de link "Testparing" (zichtbaar op
stamboompagina's op de rij onder de naam). Als u klikt op de link "Selecteer de dubbelen",

zullen alle individuen in de stamboom die dezelfde zijn, gemarkeerd worden met eenzelfde
kleur. Er is een maximum van 12 verschillende kleuren, dus als de stamboom meer dan 12
dubbele individuen telt, zullen de eerste 12 worden ingekleurd en wordt de rest grijs
weergegeven.

Als u enkel één specifiek individu wilt markeren, klikt u voor dat individu op de link
"Selecteer", die u vlak onder diens naam terugvindt.

Alle andere dubbel voorkomende individuen zullen dan weergegeven worden met een
lichtgrijze achtergrond en enkel het gemarkeerde individu zal worden ingekleurd.

Om de markering bij een individu opnieuw te verwijderen, klikt u op de koppeling
"Deselecteer". Om deze dubbelen te verwijderen, klikt u op “Geen selectie” in het stamboommenu.

Meer gedetailleerde recente updates
Wanneer u bent aangemeld, wordt de pagina met "Recente updates" in het submenu van de
“Zoeken & Informatie” pagina, uitgebreid met meer gedetailleerde informatie over de
wijzigingen die zijn aangebracht.

Foto 's
De link “Foto's” boven een stamboom, brengt u naar een pagina met foto's en/of
afbeeldingenlinks van het betrokken dier. Een link [p] die zich na een dier in een stamboom of
in een lijst van dieren bevindt, koppelt ook naar de fotopagina voor dat dier.

Deze foto’s worden niet altijd door ons gepubliceerd, maar worden alleen gekoppeld aan
foto's gepubliceerd door anderen, ergens op het internet. Aangezien afbeeldingen soms
worden verplaatst of verwijderd, kunnen de koppelingen soms verbroken zijn. We proberen
verbroken koppelingen te verwijderen, maar er zullen er waarschijnlijk altijd wel enkele
overblijven.
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