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ISKALNIK
Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča:


iskanje objektov po različnih bazah podatkov
 po relacijski bazi Oracle (objekti, kreirani v programski opremi
COBISS3)
 po bazah podatkov iz obstoječega sistema COBISS.SI
 v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic



izbiro objektov za nadaljnjo obdelavo



pregledovanje lastnosti poiskanih in izbranih objektov



shranjevanje poizvedb

Elementi iskalnika so:













naslovna vrstica, v kateri je narisana ikona programske opreme
COBISS3 in izpisana beseda "Iskanje"; za njo se vedno izpiše še ime
razreda, v katerem iščemo objekte (pri iskanju bibliografskih zapisov se
za imenom razreda v oklepaju izpiše še ime baze podatkov)
gumb za izbiro baze podatkov za iskanje (gumb je samo v iskalniku
razredov Bibliografski zapis in COBIB.SI):
 COBIB – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov
 <Akronim lokalne baze podatkov> – iskanje bibliografskih
zapisov v lokalni bazi podatkov
gumb za izbiro načina iskanja (gumb je samo v iskalniku razredov
Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje
996/997, Polje 998 in COBIB.SI):
 Ukazno iskanje – iskanje z iskalnimi predponami ali priponami ter
logičnimi in kontekstnimi operatorji
 Izbirno iskanje – iskanje po iskalnih poljih
polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in
potrditveno polje za padajoči način razvrščanja (funkcionalnost v
iskalniku razredov Normativni zapis (CONOR) in CORES ni na
voljo)1
gumb Določi mejo za določitev največjega števila iskalnih pojmov
(gumb je samo v iskalniku razredov Normativni zapis (CONOR) in
CORES)2
zavihki, ki omogočajo iskanje po atributih več razredov hkrati (na voljo
le v izbirnem načinu iskanja)
iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
gumbi za izbiro dodatnih operatorjev (na voljo le v izbirnem načinu

Funkcionalnost pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI omogoča le
iskalni strežnik SOLR.
2
Funkcionalnost je omogočena tudi pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in
COBIB.SI, kadar iskanje ni podprto z iskalnim strežnikom SOLR.
1
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iskanja; funkcionalnost v iskalniku razredov Normativni zapis
(CONOR) in CORES ni na voljo)3
polja za vnos iskalnih zahtev
gumbi za pregled pojmov
spustni seznam za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v
izbirnem načinu iskanja)
polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem
načinu iskanja v iskalniku razredov Bibliografski zapis, Polje 996/997,
Polje 998 in COBIB.SI) in "Skeniranje" (na voljo le v iskalniku
razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), Polje
996/997, Polje 998 in COBIB.SI)
gumb za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za
omejevanje (gumb je na voljo pri "Iskalna zahteva" v ukaznem načinu
iskanja v iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis
(CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI)
gumb za izpis navodil za skeniranje
gumbi za izvršitev iskanja
 Poišči – iskanje objektov po vnosu iskalne zahteve
 Poišči vse – iskanje vseh objektov (tega gumba ni v iskalniku
razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR),
CORES in COBIB.SI)
 Novo iskanje – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja
 Zadnje iskanje – ponovitev zadnje poizvedbe
 Shrani poizvedbo – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev
potrditveno polje za prelom vrstice
polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja
polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe
število najdenih objektov (število zadetkov)
seznam najdenih objektov (rezultati iskanja)
gumbi za delo z najdenimi objekti
 Izberi vse za prenos vseh najdenih objektov v seznam za izpis
(gumb je samo v iskalniku, ki se odpre po izbiri metode Razred /
Pošlji)
 Izberi za prenos izbranega objekta na delovno področje
 Pokaži za pregled lastnosti izbranega objekta
 Naslednjih 10 za izpis naslednjih 10 objektov (tega gumba ni v
iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis
(CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI)
 Naslednjih 50 za izpis naslednjih 50 objektov (tega gumba ni v
iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis
(CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI)
 Naslednjih 200 za izpis naslednjih 200 objektov (gumb je samo v
iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis
(CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI)
 Zapri za izhod iz iskalnika

Funkcionalnost pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI omogoča le
iskalni strežnik SOLR.
3
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sporočilo o možnosti nadaljnjega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)

Iskalnik lahko s pritiskom na tipko <F3> odpremo tudi v urejevalniku
izbranega objekta, vendar le, če je v bazi podatkov shranjen več kot en objekt
tega razreda.
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Slika 3.2-1: Iskalnik
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