UKAZI
V nadaljevanju so opisani vsi ukazi, ki jih uporabljamo v segmentu
COBISS2/Katalogizacija. Za vsak ukaz je podana sintaksa in način vnosa, pri
nekaterih tudi kratica. Navedeno je tudi, v katerem načinu (search, directory,
input) lahko ukaz uporabljamo.
Sintaksa ukazov določa pravilno obliko vnosa ukaza in je v priročniku podana
v ležečem tisku. V zaslonskem načinu dela lahko nekatere ukaze izvršimo tudi
z uporabo tipk na pomožnem delu tipkovnice (ukazne tipke), in sicer s
pritiskom na eno tipko ali z zaporednim pritiskom na dve tipki. Ukazne tipke,
ki nadomeščajo posamezni ukaz, so navedene za ukazom.
Primer:
SAVE
YI
V zaslonskem načinu dela (screen mode) vpisujemo ukaze v ukazno vrstico
na sredini zaslona. Pred vpisom ukaza moramo pritisniti ukazni tipki V I
ali tipko H (za prehod v ukazno vrstico). Po pritisku na tipki oz. tipko se v
ukazni vrstici izpiše beseda Ukaz:, za katero vpišemo ukaz. Nekatere ukaze
(ukaze, ki jih uporabljamo po iskanju) lahko vpisujemo samo v vrstico za vnos
ukazov po iskanju (vrstica nad statusno vrstico).
V vrstičnem načinu dela (line mode) vpisujemo ukaze v ukazno vrstico.
Vnos ukaza potrdimo s tipko L ali tipko K.
Nekatere ukaze lahko krajšamo: namesto polne oblike napišemo kratico, ki je
navedena na začetku pri posameznih ukazih. Ukaze lahko vpisujemo poljubno:
z velikimi ali malimi črkami. Po potrditvi nekaterih ukazov se v ukazni vrstici
izpiše vprašanje, na katero odgovorimo pritrdilno ali nikalno (d ali y –
da/yes, n – ne/not).
Vsi primeri uporabnikovih vpisov podatkov in ukazov so v priročniku izpisani
v ležečem tisku.
Primer:
DISPLAY <območje>
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Ukazi

COBISS2/Katalogizacija
Sporočila se izpisujejo v vrstici sporočil. Vsa programska sporočila in
vprašanja, ki zahtevajo odgovor uporabnika, so v priročniku izpisana v pisavi
pisalnega stroja.
Primer:
Želite zapustiti zapis brez shranjevanja (D/N)?

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo
več uporabljati ukazov, ki se nanašajo na vnos in ažuriranje polj 996/997/998:
EDIT ACCESS, EDIT CN, EDIT STATUS, HOLDINGS, HOLDON in
HOLDOFF, MOVEHOLD, PUTINV, REMOVE STATUS, SORTHOLD,
STORE HOLDINGS in RESTORE HOLDINGS.
Ukazov DELETE in RENAME-TO ne morejo uporabljati pri zapisih, ki
vsebujejo podatke o zalogi.
Ukazov EDIT DEF in EDIT TYPE ne morejo uporabljati za polja
996/997/998.
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