COBISS2/Izposoja

2.2

Osnovni nivo

ISKANJE ČLANOV
Kadar želimo spremeniti podatke o članu, mu izposoditi gradivo ali izpisati
nekatere podatke, moramo člana najprej izbrati. Če ne poznamo njegove vpisne
številke, ga lahko poiščemo z ukazom SELECT (gl. ukaz SELECT). Z
omenjenim ukazom lahko iščemo člane po različnih kriterijih:




po priimku in imenu
po območju vpisnih številk
po iskalnih predponah 1

Za ukazom SELECT lahko podamo priimek in ime člana ali samo del
njegovega priimka oz. imena. Če vpišemo za ukazom samo en znak ali niz
znakov, dobimo večje število zadetkov, saj je indeksiranje podatka Priimek
in ime frazno in besedno. Rezultat iskanja so namreč vsi člani, katerih
priimek ali ime se pričenja z nizom znakov, ki smo jih navedli za ukazom
SELECT.
Primer:
Ukaz: SELECT Al*

Slika 2.2 - 1: Iskanje članov po priimku in imenu

1

Iskalne predpone so dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v zapisu o članu (gl. Dodatek F).
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Za ukazom SELECT lahko podamo tudi območje vpisnih številk članov ali pa
člane poiščemo s pomočjo iskalnih predpon, za katerimi vpišemo iskalne
pojme. Če je iskalnih pojmov več, moramo med njih postaviti logične
operatorje OR, AND ali NOT.
Primeri:
Ukaz: SELECT 0100000-0100100
Ukaz: SELECT CG=004
Ukaz: SELECT CG=004 AND NA=k*
Z ukazom EXPAND lahko pred iskanjem pregledamo pojme, ki se nahajajo v
bazi podatkov o članih. V ukazno vrstico vpišemo ukaz EXPAND in iskalno
predpono (gl. ukaz EXPAND).
Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo člana, izpišemo s
pritiskom na tipko X ali z ukazom ?FIELDS (gl. ukaz ?FIELDS).
Seznam lahko listamo s pomočjo tipk za pomik (N,Z, B, O).
Posamezno predpono lahko izberemo s tipkama Õ in Ï ali pa poiščemo s
tipkama Y C. Po potrditvi izbrane iskalne predpone s tipko L se v
ukazni vrstici izpiše ukaz EXPAND in izbrana iskalna predpona (gl. sliko 2.2 2) .

Slika 2.2 - 2: Iskanje članov z ukazom EXPAND
Če za iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (npr. Ukaz: EXPAND
CG=004), se po potrditvi s tipko L izpiše seznam pojmov od vpisanega
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pojma naprej. Če iskalnega pojma ne vpišemo, se izpiše seznam vseh pojmov
za izbrano iskalno predpono.
V seznamu lahko izberemo posamezen pojem in po potrditvi izbire se v ukazni
vrstici izpiše ukaz SELECT in izbrana iskalna zahteva. Ukaz potrdimo s tipko
L.
Postopek iskanja članov se zaključi z izpisom seznama vseh članov, ki
ustrezajo iskalnim zahtevam. Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s
tipko N ali Z, na predhodno stran pa s tipko B ali O.
Pred iskanjem članov z ukazom SELECT lahko omejimo iskanje zapisov z
ukazom SET LIMIT (gl. ukaz SET LIMIT). Privzeta vrednost skanja je 2000
članov. To vrednost lahko omejimo ali pa jo povečamo na največ 100000
članov.
Opozorilo:
Če je rezultat iskanja z ukazom SELECT več kot 100 članov, se izpiše seznam s
podatki samo za prvih 100. Podatke o ostalih članih izpišemo z ukazi
DISPLAY, PRT ali SYSPRT.
Primer:
Ukaz: DISPLAY 101-178
Člana izberemo iz seznama tako, da za besedo Izbira: vpišemo zaporedno
številko, pod katero se nahaja v seznamu. Po potrditvi s tipko L preidemo v
okolje izposoje gradiva tega člana. Če je rezultat iskanja samo en član, se takoj
po potrditvi ukaza SELECT izpiše seznam evidentiranega gradiva člana.
Če iz seznama ne želimo izbrati nobenega člana, pritisnemo tipko F.
Namesto ukaza SELECT lahko enakovredno uporabljamo ukaz SEARCH.
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