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DISPCODE

DISPCODE
Z ukazom definiramo izpisno kodo (dvočrkovno oznako polja), ki jo nato
uporabimo pri definiranju uporabniškega formata.
Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz
DISPCODE, oznako izpisne kode in seznam polj s podpolji. Če naštejemo več
polj, jih med seboj ločimo z navpično črto. Za oznako vsakega polja (če je
ponovljivo) in podpolja v narekovaju navedemo interpunkcijo, ki se bo izpisala
pred vsebino polja oz. podpolja. Če interpunkcije ne navedemo, je privzeta
vrednost '' ; ''.

Ukazna vrstica

Ukaz: DISPCODE <oznaka izpisne kode> <definicija izpisne kode>
Če koda, ki jo navedemo, že obstaja, program javi napako. Zato je
priporočljivo, da je oznaka izpisne kode sestavljena iz črke in številke.
Primeri:

Želimo definirati izpisno kodo za polje 200, tako da bo naveden naslov
(podpolje 200≠a), vzporedni naslov (podpolje 200≠d) in podnaslov (podpolje
200≠e).
ukaz:

DISPCODE T1 200ad'' = ''e'' : ''

Želimo definirati izpisno kodo za polje 215, tako da bodo navedene dimenzije
publikacije (podpolje 215≠d).
ukaz:

DISPCODE D1 215d

Želimo definirati izpisno kodo za polje 700 in za polje 701, tako da bo naveden
primarni avtor in alternativni avtorji. Polji 700 in 701 ločimo z navpično črto.
ukaz:

DISPCODE A1 700ab'', ''|701'' \ ''ab'', ''

Če želimo podatek izpisati v okroglem ali oglatem oklepaju, navedemo kot
interpunkcijo le oklepaj, zaklepaj pa se pri izpisu avtomatsko doda za vsebino
podpolja.
ukaz:
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DISPCODE T2 200ab'' [''c''. ''d'' = ''e'' : ''
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DISPCODE
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Podpolja se izpišejo v takšnem vrstnem redu, kot so vpisana v bazi. Če želimo,
da se podpolja izpišejo v takšnem vrstnem redu, kot so navedena v ukazu
DISPCODE, vnesemo pred oznako prvega polja znak @.
ukaz: DISPCODE A2 @700ab'', ''7'' - ''8'' / ''|701ab'', ''7'' - ''8'' / ''
Če želimo, da se pri kodiranih podatkih v oklepaju izpiše pomen kode,
vnesemo pred oznako prvega polja znak *.
ukaz: DISPCODE A3 *700ab'', ''4'' - ''|701ab'', ''4'' - ''|702ab'', ''4'' - ''
Če želimo, da se za kodo izpiše presledek in pomen kode, vnesemo pred
oznako prvega polja znak %.
ukaz: DISPCODE A4 %700ab'', ''4'' - ''|701ab'', ''4'' - ''|702ab'', ''4'' - ''
Če želimo, da se namesto kode izpiše samo njen pomen, vnesemo pred oznako
prvega polja znak &.
ukaz: DISPCODE A5 &700ab'', ''4'' - ''|701ab'', ''4'' - ''|702ab'', ''4'' - ''
Novodefinirane izpisne kode nato uporabimo pri definiranju formata. Vpišemo
ukaz:

Ukazna vrstica

DISPCODE - 2

Ukaz: FORMAT KRATKI T1,A1,D1,PU,PP
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DISPCODE-1: Izpis po potrditvi ukaza
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