***English text below***
Tiedosto "SFOu WordListTool 1.3 CD contents.exe" sisältää vuonna 2007 CDlevyllä julkaistun ohjelmisto- ja sanalistapaketin. Mukana ovat marin,
mordvan ja udmurtin sanalistat.
SFOu WordListTool -ohjelman toimivuus testattiin julkaisuajankohtana
yleisesti käytetyissä Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmien versioissa.
Ohjelman toimimista uudemmissa käyttöjärjestelmäversioissa ei ole
järjestelmällisesti testattu. Windows-ohjelman tiedetään kuitenkin
toimivan ainakin Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, jos se asennetaan
työpöydälle tai C-levyn päähakemistoon. Seuraavan ohjeet kuvaavat
asennusprosessia englanninkielisessä Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.
Pakatun tiedostopaketin purkamiseksi klikkaa "SFOu WordListTool 1.3 CD
contents.exe"-tiedostoa, jolloin sinulta kysytään, mihin haluat sijoittaa
puretun tiedoston sisällön. Voit valita esimerkiksi työpöydän.
Ohjelmistolla ja sanalistoilla on omat asentajansa: SFOuWordListTool.exe
ja SFOuWordLists.exe. Huomaa, että asentajat ehdottavat asennuspaikaksi
"C:\Program Files (x86)\SFOu WordListTool", josta käsin ohjelma ei
kuitenkaan toimi. Älä asenna ohjelmaa asentajan ehdottamaan kansioon,
vaan sen sijaan joko työpöydälle tai C-levyn päähakemistoon.
Käynnistä ohjelman asentaja klikkaamalla tiedostoa SFOuWordListTool.exe.
Kun asentaja kysyy asennuspaikkaa (Select Destination Location), käytä
painiketta Browse ja valitse joko C-levyn päähakemisto (Local Disk (C:))
tai oman käyttäjätunnuksesi työpöytä (C:\Users\(oma
käyttäjätunnuksesi)\Desktop).
Kun olet asentanut ohjelman, asenna sanalistat klikkaamalla tiedostoa
SFOuWordLists.exe. Valitse sama asennuspaikka kuin ohjelmaa asentaessasi.
Saat varoituksen, että kansio "SFOu WordListTool" on jo olemassa. Vastaa
kysymykseen "Would you like to install to that folder anyway?"
myöntävästi Yes.
Voit nyt käynnistää ohjelman klikkaamalla työpöydän kuvaketta SFOu
WordListTool (jos nimittäin sallit tämän luonnin asennuksen aikana) tai
vaihtoehtoisesti menemällä siihen kansioon, jossa ohjelma sijaitsee, ja
klikkaamalla ohjelmatiedostoa SFOu_WordListTool.exe.
Sanalistojen asentaja asentaa vain marin, mordvan ja udmurtin sanalistat.
Jos haluat käsitellä mukavasti myös komin, tshuvassin ja tataarin
sanalistoja SFOu WordListTool 1.3 -ohjelmalla, sinun kannattaa kopioida
nämä sanalistat uudemmasta julkaisusta (2016) 1.3-ohjelmaversion
Wordlists-kansioon, ja lisäksi on välttämätöntä korvata data-kansion
characters-, defIgnored- ja Alph_order_Lat&Cyr -tiedostot ohjelman uuden
version 1.4 samannimisillä tiedostoilla; tämä on tarpeen, jotta ohjelma
pystyisi käsittelemaan oikein myös uudemmissa sanalistoissa esiintyviä
kyrillisiä kielikohtaisia erikoiskirjaimia ja muita merkkejä.
Huomaa myös, että vanhemman ohjelmaversion 1.3 yhteydessä olevan
sanalistojen lisenssin korvaa uusi lisenssi (2016), joka käsittää kaikki
sanalistat (mari, mordva, udmurtti, komi, tshuvassi, tataari). Tämä uusi
lisenssiteksti (WordLists_licence_2016.pdf) löytyy ohjelmaversion 1.4
kansioista sekä pelkät sanalistat ja niiden dokumentit sisältävästä
tiedostopaketista.
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The file "SFOu WordListTool 1.3 CD contents" contains the program and
wordlist package published in a CD in 2007. The word lists included are
those of the Mari, Mordvin and Udmurt languages.
The SFOu WordListTool program was tested in those versions of operating
systems (Windows, Mac OS) that were commonly used in the publishing year
2007. No systematic testing of the program in connection with newer
operating system versions has been carried out. However, it is known that
the program works at least in Windows 7, if it is installed on the
desktop, or the main directory of the local disk C. The following
instructions describe the installation procedure in Windows 7.
To extract the compressed materials, click the file "SFOu WordListTool
1.3 CD contents.exe" and choose the destination location, e.g. the
desktop.
There are separate installers for the program and the wordlists:
SFOuWordListTool.exe and SFOuWordLists.exe. Please note that the default
destination location the installers suggest (C:\Program Files (x86)\SFOu
WordListTool) is not a suitable one in Windows 7. Instead of it, by
Browse, choose either the main directory of the local disk (Local Disk
(C:)), or your personal desktop (C:\Users\(your account)\Desktop).
When you have installed the program, you should install the word lists by
clicking the file SFOuWordLists.exe. Choose the same destination location
as during the installation of the program. You will get a warning that
the the folder "SFOu WordListTool" already exists. Just answer Yes to the
question "Would you like to install to that folder anyway?"
You can now launch the program by clicking the SFOu WordListTool icon on
the desktop (if you allowed its creation during the installation), or
alternatively, by going to the program's location folder and clicking the
program file SFOu_WordListTool.exe.
The wordlist installer only copies the Mari, Mordvin ja Udmurt wordlists
into the Wordlists folder. If you want comfortably handle with the Komi,
Chuvash and Tatar wordlists using the old program version, you have to
copy them into the Wordlists folder from the folders of the 2016
publication. Further, it is necessary to replace the characters.txt,
defIgnored.txt and Alph_order_Lat&Cyr.txt files in the data folder with
new versions (2016) with the same file names; otherwise the program
cannot correctly handle with the special cyrillic characters of Komi,
Chuvash and Tatar, and some other characters in the wordlists.
Please note that the new wordlists licence (2016) covers all wordlists
(Mari, Mordvin, Udmurt, Komi, Chuvash, Tatar) and thus replaces the old
wordlists licence (2007). The new licence text can be read in the file
WordLists_licence_2016.pdf located in the new 1.4 program package, as
well as the package only containing the word lists and their
documentation.

