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DISPLAY/FIND
Kratica

D/FIND
Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom FIND. Z ukazom DISPLAY/FIND na
zaslon izpišemo zapise, v katerih vsaj eno polje 996 oz. 997 ustreza kriterijem,
določenim z ukazom FIND. Če ukazu DISPLAY/FIND dodamo določilo /998,
izpišemo na zaslon samo tiste zapise, v katerih vsaj eno polje 998 ustreza
kriterijem ukaza FIND.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje zapisov,
dobljenih po iskanju z ukazom SELECT ali z iskalnimi predponami. Vpišemo
lahko tudi ime formata, v katerem želimo izpisati zapise.

Ukazna vrstica

Ukaz: DISPLAY/FIND <območje>
ali

DISPLAY/FIND <območje>,<ime formata>

Ukaz: DISPLAY/FIND/998 <območje>
ali

DISPLAY/FIND/998 <območje>,<ime formata>

DISPLAY/FIND-1: Vpis ukaza
V lokalni bazi smo našli 30 zapisov, kjer je dobavitelj Mladinska knjiga. Z
ukazom FIND smo izbrali samo tista polja 996 in 997, v katerih je dobavitelj
(podpolje ≠2) Mladinska knjiga in način nabave (podpolje ≠v) nakup. Po
izvršenem ukazu FIND vpišemo ukaz DISPLAY/FIND.
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Po potrditvi ukaza DISPLAY/FIND se izpišejo zapisi, ki vsebujejo vsaj eno
polje 996 ali 997, ki ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND (dobavitelj
je Mladinska knjiga in način nabave je nakup).

DISPLAY/FIND-1: Izpis zapisov po potrditvi ukaza
Pri vsakem posameznem zapisu se poleg bibliografskih podatkov izpišejo tudi
podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997 ali 998, ki ustrezajo kriterijem
ukaza FIND, in sicer se izpišejo (razen v FORMAT-u FULL in formatih
listkov) sledeča vnaprej definirana podpolja:


po ukazu DISPLAY/FIND se pri monografskih publikacijah izpiše
inventarna številka in signatura (podpolji 996≠fd), pri serijskih
publikacijah pa inventarna številka, signatura, letnik, letnica, zvezki
(podpolja 997≠fdjklm).



po ukazu DISPLAY/FIND/998 se izpiše sigla, število primerkov,
splošni podatki o zalogi, letnica, način nabave, dobavitelj, cena
(podpolja 998≠bcgkv23).

Če želimo izpisati poljubna podpolja iz polj s podatki o stanju zaloge,lahko za
območjem zapisov oz. za imenom formata v oglatem oklepaju navedemo
podpolja, ki naj se izpišejo.
Primeri:
ukaz:
ukaz:

DISPLAY/FIND 1-20,BIB [djk3]
DISPLAY/FIND/998 1-15,20-30,A [bvk]

Izpišejo se samo podpolja, ki smo jih navedli v oglatem oklepaju. Če podpolj
ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana podpolja.
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Posamezna podpolja s podatki o stanju zaloge se lahko izpišejo tudi po
stolpcih, če v oglatem oklepaju pred navedbo podpolj vpišemo znak #.
Primer:
ukaz:

DISPLAY/FIND 1-20, [#fjk32v]

Pred izpisom je z ukazom FORMAT smiselno določiti krajši format
bibliografskega zapisa (gl. ukaz FORMAT).

DISPLAY/FIND-1: Podatki o stanju zaloge, izpisani po stolpcih

Opomba
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Podatki o stanju zaloge se z vpisom znaka # po stolpcih izpisujejo tudi pri
ukazih EXPORT/FIND, PRT/FIND in SYSPRT/FIND.
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