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4.3 SKENIRANJE  

Skeniranje je postopek, s katerim lahko zožimo iskanje v drugih iskalnih poljih. 

Na ta način lahko iščemo tudi po neindeksiranih podpoljih ter vrednostih 

indikatorjev ali pa preverimo prisotnost nekega podpolja oz. indikatorja v 

bibliografskem zapisu. 

 

1. Pri "Skeniranje" vpišemo oznako polja in podpolja ali indikatorja, enačaj in 

iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z logičnimi operatorji. 

Uporabimo lahko logični IN (vnesti moramo znak "&"), logični ALI (vnesti 

moramo znak "&OR") in logično negacijo (vnesti moramo znak "&NOT"). 

Iskalno zahtevo vnesemo v obliki: 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> & 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>... 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> 

&NOT <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni 

pojem>... 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &OR 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>... 

 

Iskanje po vsebini poljubnih podpolj in posameznih vrednostih indikatorjev 

lahko vključimo tudi v iskalno zahtevo pri ukaznem iskanju. 

 

Pri skeniranju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini 

ali na koncu z znakoma "%" ali "*": 

• znak "%" nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več) 

• znak "*" nadomesti poljuben niz znakov 
 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. PY=2008/mon and LA=scc, pri 

"Skeniranje" pa npr. 105f=g & 200ind1=0 

Na ta način poiščemo zapise za monografske publikacije v srbskem jeziku, ki so 

bile izdane leta 2008 in vsebujejo kodo "g" – poezija v podpolju 105f – Koda 

za literarno vrsto ter imajo v polju 200 – Naslov in navedba odgovornosti 

vrednost prvega indikatorja enako 0 – Naslov ni pomemben. 

  

Možnosti ...  

   

Postopek  
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Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. TD=2.30:2.32 and PY=2007, pri 

"Skeniranje" pa npr. 101d=* &NOT 101d=eng 

Na ta način poiščemo zapise za zbornike, ki so bili izdani v letu 2007 in imajo 

v podpolju 001t – Tipologija dokumentov/del vpisane kode za tipologijo del 

"2.30", "2.31" ali "2.32" ter vsebujejo povzetek v katerem koli jeziku 

(101d – Jezik povzetka), ne vsebujejo pa povzetka v angleškem jeziku.  

 

Primer: 

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. 215a=%%%% str. 

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg 

na petem mestu presledek in za njim besedo "str.", tj. zapise, ki vsebujejo 

podatek o številu strani, ki je višje od 1000 oz. imajo v podpolju 215a 

izpolnjena vsa štiri mesta (npr. [24] str.). 

 

V iskalno zahtevo pri "Skeniranje" ne vnašamo znakov za vklop oz. izklop 

ukazov LaTeX in znaka NSB/NSE. 

Lahko pa uporabljamo oklepaje in z njimi na ustreznih mestih spremenimo 

vrstni red izvajanja posameznih operacij iskanja. 

Vrstni red izvajanja operacij iskanja: 

• oklepaj 

• "&NOT" 

• "&" 

• "&OR" 
 

Primer: 

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. 105f=a* &NOT (205a=*ponat* &OR 

100c=19*) 

Na ta način poiščemo zapise za romane poljubnega žanra (105f=a*), med 

katerimi ni ponatisov (205a=*ponat*), prav tako pa niso izšli med letoma 1900 

in 1999 (100c=19*). Program najprej poišče iskalne pojme, ki so navedeni v 

oklepajih. 
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