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EXPAND 

Kratici 
 

E (za ukaz EXPAND) 
EH (za ukaz EXPAND/HOST) 

 

Z ukazom EXPAND pregledamo pojme v iskalnih indeksih v lokalni bazi 
podatkov. Pojme je priporočljivo pregledati pred iskanjem zapisov, da 
preverimo, če se določeni iskalni pojmi nahajajo v bazi podatkov. 

Ukaz EXPAND lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. Za pregled 
pojmov v osnovnem indeksu vpišemo za ukazom iskalni pojem, za pregled 
pojmov v dodatnih indeksih pa vpišemo iskalno predpono, enačaj in iskalni 
pojem. Ukaz vpišemo v ukazno vrstico ali za puščico v vrstici nad statusno 
vrstico. V iskalnem načinu lahko namesto ukaza uporabimo tipko I. 

 

Ukaz: EXPAND <iskalni pojem v osnovnem indeksu> 

EXPAND <iskalna predpona=iskalni pojem v dodatnem indeksu> 
 

I 

 

Po potrditvi ukaza se izpiše po abecedi urejen seznam pojmov, in sicer od 
navedenega iskalnega pojma naprej. Številka pred vsakim pojmom pove, 
kolikokrat se pojem pojavlja v lokalni bazi podatkov. 

 

 

EXPAND-1: Pregled pojmov v osnovnem indeksu 

Ukazna vrstica  
 
 

Ukazna tipka 
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Vsako naslednjo stran seznama dobimo s pritiskom na tipko Z ali N, vsako 
predhodno stran pa s tipko O ali B. Izpis seznama prekinemo s tipko 
Jz ali F. 

Tipko lahko uporabljamo le v iskalnem načinu. Če za katerokoli iskalno 
predpono v oknu za iskanje pritisnemo tipko I, se izpiše celoten seznam 
pojmov za to polje. Če za iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (lahko 
skrajšan) in pritisnemo tipko I, se izpiše seznam pojmov od vpisanega 
iskalnega pojma naprej. Po seznamu se pomikamo s tipkama Ï in Õ. Če 
najdemo željeni pojem, ga s tipko L prenesemo k ustrezni iskalni predponi. 
Če ne izberemo nobenega pojma, s tipko Jz ali F prekinemo izpis 
seznama in se vrnemo v okno za iskanje. 

Iskalni pojem lahko krajšamo. Npr. z ukazom EXPAND AU=Bre izpišemo 
seznam vseh avtorjev, katerih priimek se začenja z nizom znakov 'Bre". 

Če vpišemo kot iskalno predpono oznako kodiranega polja, se poleg kod izpiše 
v oklepaju tudi pomen kodirane vsebine. Na sliki je prikazan primer pregleda 
pojmov v dodatnem indeksu (iskalna predpona CC=- kode za vrsto vsebine). 

 

 

EXPAND-2: Pregled pojmov v dodatnem indeksu 
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Z ukazom EXPAND/HOST pregledamo pojme v vzajemni bazi podatkov. 
Postopek vpisa ukaza in uporabe tipk je enak kot pri ukazu EXPAND. 

 

Ukaz: EXPAND/HOST <iskalni pojem v osnovnem indeksu> 

EXPAND/HOST <iskalna predpona=iskalni pojem v dodatnem 
indeksu > 

 
Y I 

 

 

Ukazna vrstica  
 
 
 

Ukazni tipki 
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