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1.3 NASTAVITVE TERMINALOV IN UPORABA
TIPKOVNICE
Programska oprema COBISS/Katalogizacija je prirejena za VAX/VMS
kompatibilne računalnike. Terminal je lahko tipa VT200, VT300 oziroma
VT400 ali osebni računalnik z ustrezno emulacijo, ki mora podpirati vse
funkcije enega izmed navedenih terminalov (v Dodatku D so navedeni
parametri za terminale VT220, VT320 in VT420 ter način nastavitve
parametrov). Možna je tudi priključitev preko terminala tipa VT100, vendar se
bodo pravilno izpisali le tisti diakritični znaki, ki jih terminal VT100 podpira.
Pravilna uporaba tipkovnice in poznavanje pomena njenih tipk je prvi pogoj za
pravilno uporabo programske opreme COBISS/Katalogizacija. Širše
računalniško predznanje in poznavanje operacijskega sistema VAX/VMS ni
potrebno, saj za vzdrževanje programske opreme skrbi informacijski servis
IZUM.

Slika 1.3-1: Slika tipkovnice
Tipkovnica je razdeljena na glavni (alfanumerični) in pomožni (numerični)
del. Za izvedbo ukazov običajno uporabljamo pomožni del tipkovnice, ki
sestoji iz:
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•

štirih funkcijskih tipk Y, X, C in V

•

tipk s številkami od 0 do 9, ki so v priročniku označene s Q do P
(KP je oznaka za keypad - pomožna tipkovnica)
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•

s posebnimi znaki: tipka s piko A, tipka z vejico S, tipka z
minusom D in tipka K.

Tipke na pomožnem delu tipkovnice imajo običajno tri pomene: tipka sama ter
v kombinaciji s funkcijskima tipkama Y in V. Ker tipke na pomožnem
delu tipkovnice nadomeščajo ukaze, jih imenujemo ukazne tipke. Tipka K
ima običajno enako funkcijo kot tipka L. Uporabljamo jo za potrjevanje
ukazov in potrjevanje izbire (menuji). Pomen ukaznih tipk je opisan v Dodatku
B.
Nad glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo funkcijske tipke (¡
do ´, tipka M in tipka H). Najbolj pomembna izmed funkcijskih tipk je
tipka «, ki je pogosto označena tudi kot tipka F. Tipko F uporabljamo za
vračanje na predhodno stanje, na višji nivo izbire (menuji) in za izhod iz
programa. Na terminalih tipa VT100 in osebnih računalnikih je potrebno tipko
F pritisniti dvakrat.
Med glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo še dodatne pomožne
tipke. Najbolj pogosto uporabljamo tipke Ó, Ñ, Ï, Õ in tipki B, N. Ker
se s pritiskom na navedene tipke pomikamo levo, desno, gor, dol, na naslednjo
in prejšnjo stran, jih imenujemo tipke za pomik.
Pri delu s programsko opremo COBISS/Katalogizacija lahko uporabljamo tudi
kontrolne tipke. Uporabljamo jih tako, da držimo tipko J in istočasno
pritisnemo eno izmed tipk na glavnem delu tipkovnice. Veljavne kombinacije
tipk so podane v naslednji tabeli.

1.3 - 2

© IZUM, julij 1993

COBISS2/Katalogizacija

Osnovna navodila

Funkcije tipk na glavnem, funkcijskem in dodatnem pomožnem
delu tipkovnice:
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potrditev izbrane akcije ali vnosa
prekinitev izvajanja določenega postopka in
prehod na višji nivo, prekinitev izpisa na zaslon
briše levo črko pred kazalcem
skoči na začetek predhodne besede
briše predhodno besedo
izpiše zaslonsko sliko na tiskalnik
pomik za eno stran naprej
pomik za eno stran nazaj
pomik za en znak levo
pomik za en znak v desno
pomik za eno vrstico nazaj
pomik za eno vrstico naprej
prehod v ukazno vrstico
uporabljamo jo tako, da tipko J držimo in
istočasno pritisnemo eno izmed naslednjih tipk:
kazalec skoči na začetek vrstice
briše celotno besedilo v tekoči vrstici
kazalec skoči na konec vrstice
kazalec skoči na začetek naslednje besede
kazalec skoči na začetek predhodne besede
briše predhodno besedo
briše besedilo od kazalca do začetka vrstice
obnovi ekransko sliko
briše besedilo od kazalca do konca vrstice

1.3 - 3

