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COPY 
Del programa osnovni nivo  
 

Ukaz COPY je namenjen prenosu podatkov iz baze podatkov o študentih ali 
dijakih v bazo podatkov o članih knjižnice. Uporabimo ga lahko za vpis novega 
člana - študenta ali dijaka, saj nekatere podatke (naslov in podatki o študiju) 
prenesemo iz baze podatkov o študentih in jih dopolnimo z drugimi podatki. 
Trenutno je to možno v knjižnicah Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani 
in nekaterih šolskih knjižnicah. 

 

Ukaz: COPY <priimek ime> 
ali COPY <številka indeksa> 

 
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Priimek in ime 
oz. identif. št.:, kamor vpišemo zahtevani podatek. Vpišemo lahko 
priimek in ime študenta ali številko indeksa. 

 
Primeri: 

Ukaz: COPY PETEK ANDREJ  
Ukaz: COPY 50990130 

 
Če k ukazu vpišemo napačen iskalni pojem, se v vrstici sporočil izpiše 
sporočilo Član pod tem iskalnim pojmom ne obstaja, če pa 
vpišemo priimek in ime študenta, ki je že vpisan v bazo podatkov o članih 
knjižnice, se izpiše sporočilo Član je že vpisan:, zatem pa še vpisna 
številka člana ter njegov priimek in ime.  

Če je študent zapisan v bazi podatkov o študentih in še ni član knjižnice, se po 
potrditvi v vrstici sporočil izpiše priimek in ime študenta ter številka njegovega 
indeksa, v zgornjem delu zaslona pa Vpisna številka člana:. 

Po vnosu vpisne številke (dodelimo jo na enak način kot z ukazom NEW) se 
odpre maska za vnos podatkov o članu, pri čemer se iz baze podatkov o 
študentih prenesejo nekateri podatki (priimek in ime, naslov, fakulteta, letnik 
itd.). Podatke o članu nato dopolnimo le še s podatki, ki jih ni v bazi podatkov 
o študentih (npr. indikator opominov, podpis izjave ob vpisu), in zapis 
shranimo z ukazom SAVE. Če za izhod uporabimo tipko F, se podatki ne 
shranijo in celoten postopek vpisa študenta moramo ponoviti.  
Priimek in ime ali številko indeksa lahko tudi krajšamo z znakoma "*" ali "?".   

 
Primer: 

Ukaz: COPY BA* 

Ukazna vrstica 
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Po potrditvi ukaza se izpiše seznam vseh študentov, katerih podatki se ujemajo 
s podatki v iskalni zahtevi. 

 

 

COPY - 1: Seznam študentov iz baze podatkov o študentih 

 
Za študente, ki so že člani knjižnice, se izpiše samo priimek in ime ter vpisna 
številka. Za študente, ki še niso člani knjižnice, se poleg priimka in imena 
izpiše še kategorija (4 - študenti (redni), 5 - študenti (izredni, ob delu), 20 - 
podiplomski študenti), datum rojstva, fakulteta, na katero je vpisan, in letnik. Ti 
študenti so izpisani poudarjeno.  

Ime študenta, ki ga želimo vpisati, izberemo iz seznama s tipkama Õ ali Ï . 
Izbiramo lahko samo med imeni študentov, ki v knjižnico še niso vpisani. 
Izbrano ime študenta potrdimo s tipko L. Postopek vpisovanja članov - 
študentov je nato enak kot pri ukazu NEW.  
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COPY - 2: Vpis študenta z ukazom COPY 
 

 

 

COPY - 3: Prenos podatkov o študentu iz baze podatkov o študentih 
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