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Z ukazom FIND določimo kriterije izbora polj 996 oz. 997, ki bodo upoštevani
pri ukazih COUNT in SUM, ali polj 998, če ukazoma COUNT in SUM dodamo
določilo /998.
Ukaz FIND lahko uporabimo samo po končanem iskanju zapisov (ukaz
SELECT) v lokalni bazi podatkov. Na voljo so tri možnosti določevanja:


po podpoljih



po elementih podpolj



po intervalu

1. Določevanje po podpoljih
Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz
FIND, ime podpolja, enačaj in iskalni pojem. Več podpolj povežemo z
operatorjem '&' (in).

Ukazna vrstica

Ukaz: FIND <oznaka podpolja>=<iskalni niz znakov> (& <oznaka
podpolja>=<iskalni niz znakov> ...)
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FIND-2: Izpis po potrditvi ukaza
Z ukazom SELECT smo v lokalni bazi našli 34 zapisov serijskih publikacij
s področja računalništva. Z ukazom FIND določimo kriterije izbora polj
997 v najdenih zapisih. Izbirni kriterij je: način nabave je nakup (podpolje
997≠v=a).
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše izbirni kriterij, ki bo
upoštevan pri ukazih COUNT in SUM.
Vpišemo lahko le imena podpolj v poljih 996, 997 oz. 998 (polja s podatki
o stanju zaloge). Iskalne pojme lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na
koncu z znakom '%' ali '*':
% - nadomesti en znak (znakov '%' je v nizu lahko več)
* - nadomesti poljuben niz znakov

Primera:
ukaz:

FIND k=198% & v=a

Izbirni kriterij je: letnica izida med 1980 in 1989, način nabave je nakup.
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ukaz:

FIND 2=*knjiga* & 4=*kult*

Izbirni kriterij je: ime dobavitelja vsebuje besedo 'knjiga' in ime financerja
niz znakov 'kult'.
2. Določevanje po elementih podpolj
Če iščemo po elementih podpolj, vnesemo k ukazu FIND obrnjeno
poševno črto, oznako elementa, enačaj in iskalni niz znakov:

Ukazna vrstica

Ukaz: FIND \ <element podpolja>=<iskalni niz znakov>

Primer:
ukaz:

FIND \i=SK

Izbirni kriterij je: v elementu \i (interna oznaka) podpolja 99X≠d
(signatura) je oznaka SK.
3. Določevanje po intervalu
Če želimo izbrati polja ali podpolja, katerih vsebina ustreza vsebini,
navedeni v določenem intervalu, vnesemo za oznako podpolja oz. za
poševno črto in elementom podpolja znak ~ (tilda) ter začetno vrednost,
vezaj in končno vrednost:

Ukazna vrstica

Ukaz: FIND <oznaka podpolja> ~ <začetna vrednost>-<končna
vrednost>
ali

FIND \ <element podpolja> ~ <začetna vrednost>-<končna
vrednost>

Primera:
ukaz:

FIND o ~19941013-19941114 & v=a

Izbirni kriterij je datum inventarizacije med 13. 10. 1994 in 14. 11. 1994
ter način nabave nakup.
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ukaz:

FIND \n ~12670-13140> & v=a

Izbirni kriterij je tekoča številka v signaturi med 12670 in 13410 ter način
nabave nakup.
Rezultat iskanja z ukazom SELECT ali z iskalnimi predponami je število
bibliografskih zapisov (naslovov). Z ukazom FIND pa naredimo nadaljnji izbor
polj 996, 997 oz. 998 v najdenih zapisih. Število teh polj (število fizičnih enot)
nato preštejemo z ukazom COUNT.
Po ukazu FIND uporabljamo še naslednje ukaze: DISPLAY/FIND, COUNT,
COUNT/998, COUNT/SELECT, COUNT/SELECT/998, SUM in SUM/998.
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