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BROWSE

BROWSE
Ukaz uporabljamo samo v normativni bazi podatkov in je namenjen brskanju
po značnicah v bazi.
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo ukaz in značnico ali začetek
značnice.
BROWSE <značnica ali začetek značnice>

Ukaz

Po potrditvi ukaza se izpiše abecedno urejen seznam značnic od vpisanega niza
znakov dalje. Če vpišemo samo ukaz, se izpiše seznam od začetka.
Seznam pregledujemo s tipkami za pomik Õ, Ï, Z in O.
Posamezno značnico v seznamu preverimo tako, da jo potrdimo s tipko L.
Izpiše se normativni zapis v polnem formatu. Pregledamo ga s tipkama Z in
O.
•

Če želimo zapis popraviti ali dopolniti, s tipko Q odpremo direktorij
zapisa.

•

Če zapisa ne želimo popravljati, se s tipko F vrnemo v seznam
značnic.

Opozorilo:
Če ukaz vpišemo v direktoriju normativnega zapisa, lahko zapise za imena v
seznamu samo pregledujemo, ne moremo pa jih popravljati.
S pritiskom na tipko T lahko izpišemo seznam značnic iz baze LC NAMES,
ki ga pregledujemo na enak način. S tipko Q lahko prevzamemo zapis iz baze
LC NAMES: odpre se direktorij prevzetega zapisa, ki ga moramo še urediti in
shraniti.
Opozorilo:
Če ukaz vpišemo v direktoriju normativnega zapisa in nato prevzamemo zapis
iz baze LC NAMES, s tem prekrijemo zapis, ki ga ažuriramo.
Seznam, ki se izpiše po potrditvi ukaza BROWSE, sestavljajo značnice iz
normativne baze podatkov.
Enotne značnice, ki so v zapisih v podpolju 100b označene s kodo "a" –
sprejeta, so v seznamu označene z znakom "+".
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Variantne značnice so označene z znakom "*". Vsaki variantni značnici sledi
v naslednji vrstici pripadajoča enotna značnica, ki je zamaknjena za dva znaka
v desno.
Sorodne značnice so označene z znakom "=". Vsaki sorodni značnici sledi v
naslednji vrstici pripadajoča enotna značnica, ki je zamaknjena za dva znaka v
desno.

BROWSE - 1: Pregledovanje seznama značnic

Če pri enotnih značnicah podpolje 200f – Datumi ni vneseno, se v oglatem
oklepaju izpišejo letnice iz podpolj 190a – Letnica rojstva in 191a – Letnica
smrti. V lomljenem oklepaju se izpiše tudi šifra raziskovalca. Če je v podpolju
120b – Oznaka za razlikovanje med osebami koda "b" – značnica za več oseb,
se za imenom izpiše besedilo <več oseb>. Če ni izpolnjeno podpolje 120b
ter nobeno od polj 190 – Datum rojstva, 191 – Datum smrti, 200c – Dodatki k
imenu, 200d – Rimske številke, 200f – Datumi, 200r – Šifra raziskovalca, se za
imenom izpiše besedilo <nepopolna identifikacija>.
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