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FORMAT
Kratica

FORM
S pomočjo ukaza FORMAT izberemo ali pa definiramo format izpisa.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. Ukaz vpišemo v vrstico za
vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico.
1. Izbira formata
Ko se prijavimo v sistem, je privzeti format FORMAT BIB. Zapisi se
izpisujejo v tem formatu, dokler ne izberemo drugega formata.
Katerega koli od že definiranih formatov izberemo z ukazom

Ukaz

FORMAT <ime formata>
Format izpisovanja zapisov z vsemi polji in podpolji izberemo z ukazom

Ukaz

FORMAT FULL
Format izpisovanja bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov
z vsemi polji in podpolji izberemo z ukazom

Ukaz

FORMAT FC
Izpisni format listkov izberemo tako, da vpišemo

Ukaz

FORMAT L<št. listka>
Seznam vseh že definiranih formatov dobimo z ukazom

Ukaz
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2. Definiranje formata (uporabniško definiran format)
Po želji lahko definiramo nov format, torej poljubno določimo vsebino in
obliko izpisa. Vpišemo ukaz FORMAT, poljubno ime formata in določeno
definicijo.

Ukaz

FORMAT <ime formata> <definicija formata>
Definicija sestoji iz polj (dvočrkovne oznake), ki naj jih vsebuje novi format
izpisa (seznam vseh polj dobimo z ukazom ?FIELDS). Oznake posameznih
polj ločimo med seboj z vejico brez presledka.
Če za oznako polja vstavimo navpično črto, se naslednje polje izpiše v novi
vrsti.
Primer:
FORMAT A TI|,AU|,PY,LA
Avtor in leto izida se izpišeta vsak v novi vrsti.
Če za oznako polja napišemo besedilo v narekovajih, se namesto dvočrkovne
oznake polja izpiše besedilo.
Primer:
FORMAT B TI" Naslov: ",AU" Avtor: ",PY
Ker je vejica ločilo med dvočrkovnimi oznakami polj, je ne moremo vključiti v
besedilo med narekovaji. Če želimo, da bo v izpisu vsebina dveh podpolj
ločena z vejico (npr. založba in leto izida), moramo z ukazom DISPCODE (gl.
ukaz DISPCODE) določiti novo izpisno kodo.
Primer:
DISPCODE P1 210cd", "
Če za oznako polja napišemo dvomestno številko, se izpiše največ toliko
znakov vsebine tega polja.
Primer:
FORMAT C TI,AU,PU10
Vse naštete oblike uporabniško definiranega formata lahko med seboj poljubno
kombiniramo.
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Primer:
FORMAT D TI25" Naslov: "|,AU20|,PY,LA
Če pri definiranju formata za izpisno kodo SN ali HI dodamo oznako @, se za
vsebino podpolja v oklepaju izpiše tudi naslov iz nadrejenega zapisa.
Primer:
FORMAT E TI,AU,SN@,MD

Izpisna koda $C
Pri definiranju formata lahko vključimo tudi izpisno kodo $C. V tem primeru
se izpiše število polj 996 oz. 997, ki se nahajajo v posameznem zapisu. Če pred
izpisom uporabimo ukaz FIND, se izpiše število polj 996 oz. 997, ki ustrezajo
podanemu pogoju.
Primer:
SELECT fizika
FORMAT F TI" Naslov: ",AU" Avtor: ",$C" Št. izv.: "
FIND f=*
DISPLAY 1-5,F

FORMAT - 1: Primeri uporabniško definiranih formatov
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Izpisna koda $S
Pri definiranju formata lahko vključimo tudi izpisno kodo $S. V tem primeru
se izpišejo statusi zapisa:
LOCK1,
LOCK2

- zapis je zaklenjen (status imajo le zapisi v vzajemni bazi
podatkov)

DELETE

- zapis je treba brisati

NEWID

- številka zapisa, ki ga moramo prevzeti (kopirati)

FATH

- zapis je na najvišjem nivoju (oče)

SON

- zapis je na drugem nivoju (sin)

LOCAL

- lokalni zapis (status imajo le zapisi v lokalni bazi
podatkov)

OrigCR=

- kratica knjižnice, ki je kreirala originalni zapis
Status nastopa pri zapisih, ki so bili v postopku reševanja
duplikatov preimenovani (z ukazom RENAME-TO) in
nato zaklenjeni (z ukazom LOCK1). V tem primeru je
zapis, ki je bil sicer duplikat, vendar popolnejši od
originalnega zapisa, prekril vsebino originalnega zapisa v
vzajemni bazi podatkov, prevzel njegovo identifikacijsko
številko (ID) in ohranil le informacijo o originalnem
kreatorju (OrigCR=).

Izpisna koda $S je že vključena v formate BIB, OCSL, COPY in COBISS.
Vsak uporabniško definiran format velja, dokler se ne odjavimo iz sistema. Če
želimo, da se format shrani, uporabimo ukaz EDIT FORMAT.

FORMAT - 2: Izpis zapisov z različnimi statusi
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