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UKAZI
V poglavju so opisani vsi ukazi, ki jih uporabljamo v segmentu
COBISS2/Izposoja. Za vsak ukaz je podana sintaksa in način vnosa, pri
nekaterih tudi kratica. Navedeno je tudi, v katerem delu programa lahko ukaz
uporabljamo.
Sintaksa ukazov določa pravilno obliko vnosa ukaza in je v priročniku podana
v kurzivi. Večino ukazov lahko 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 posamezen
ukaz, so navedene za ukazom.
Ukaze vpisujemo v ukazno vrstico na dnu zaslona k besedi Ukaz:. Nekateri
ukazi se izvajajo samostojno, v nekaterih primerih pa jih je potrebno dopolniti
še z ukazno zahtevo. Le-to dopišemo k ukazu oz. k besedilu, ki se izpiše po
potrditvi ukaza s tipko L ali po uporabi ukaznih tipk. V priročniku so pri
ukazih, ki jih dopolnimo z ukaznimi zahtevami, podani tudi načini vnosa ukaza
skupaj z ukazno zahtevo.
Primer:
Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT
ali
EDIT <vpisna številka člana>

Ukazni tipki

YW

V okolju evidence članov in izposoje gradiva moramo pred vpisom ukaza
pritisniti ukazni tipki V I ali tipko H (za prehod v ukazno vrstico), zato
priporočamo uporabo ukaznih tipk.
V okolju kataloga lahko izvajamo vse postopke samo z ukaznimi tipkami
(vpis ukazov v ukazno vrstico ni možen).
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 s potrditvijo trdilnega ali nikalnega
odgovora (d ali y – da/yes, n – ne/not).
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Ukazi

COBISS2/Izposoja
Vsi primeri uporabnikovih vpisov podatkov in ukazov so v priročniku napisani
v kurzivi.
Primer:
Ukaz: SELECT <priimek ime>
Sporočila se izpisujejo v vrstici sporočil. Vsa programska sporočila in
vprašanja, ki zahtevajo odgovor uporabnika, so v priročniku napisana s pisavo
pisalnega stroja (če nastopajo v veznem besedilu, so od le-tega ločena z
enojnim narekovajem).
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