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DISPLAY

DISPLAY
D
osnovni nivo

Kratica
Del programa

Z ukazom DISPLAY lahko izpišemo na zaslon podatke o članih, ki smo jih
izbrali z zadnjim ukazom SELECT (SEARCH). Podatek o številu izbranih
članov je izpisan v desnem delu ločilne črte (št. zadetkov).
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz:
ali
ali
ali

Ukazna vrstica

DISPLAY
DISPLAY <območje>
DISPLAY <območje>,<ime formata>
DISPLAY <ime formata>,<območje>

Če vpišemo samo ukaz DISPLAY, se v privzetem oz. trenutno izbranem
formatu izpišejo podatki samo za prvega člana iz nabora izbranih zapisov o
članih (št. zadetkov).
Če ukaz dopolnimo še z območjem, ki sestoji iz posameznih številk zadetkov
in/ali intervalov, ločenih z vejico, pa lahko izpišemo podatke o izbranih članih
ali celoten seznam članov, ki smo jih poiskali z zadnjim ukazom SELECT.
Če za ukazom DISPLAY navedemo območje, ki je večje od nabora najdenih
zapisov o članih, se izpiše sporočilo Za definirano območje ni
zadetkov, ukaz pa se ne izvede.
Primeri:
Ukaz: DISPLAY
Ukaz: DIS 1,3,4,6
Ukaz: D 1-43
Ukaz: D 1-10,20-40
Ukaz: D 1-4,7,9,15-20

(izpiše se samo prvi zadetek)
(izpiše se zaporedje zadetkov)
(izpiše se interval zadetkov)
(izpiše se več intervalov zadetkov)
(izpiše se kombinacija intervalov in posameznih
zadetkov)

Če želimo drugačen izpis podatkov, navedemo za ukazom DISPLAY (in
območjem) še ime formata. Izbran izpisni format mora biti vnaprej definiran
(gl. ukaz FORMAT), sicer se ukaz DISPLAY ne bo izvedel.
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Primeri:
Ukaz: D 3,5,7,8,CATEG (izpiše se zaporedje zadetkov v izbranem formatu)
Ukaz: D 1-5,9-25,F03

(izpiše se več intervalov zadetkov v izbranem
formatu)

Člani so v seznamu označeni z zaporednimi številkami. Na naslednjo stran
seznama se pomaknemo s tipko Z ali N, na predhodno stran pa s tipko O
ali B.
Hkrati z izpisom seznama se v ukazni vrstici izpiše beseda Izbira:. Če
vpišemo zaporedno številko člana iz seznama in jo potrdimo s tipko L,
preidemo v okolje izposoje gradiva pri izbranem članu.

DISPLAY - 1: Izpis podatkov o članih v privzetem formatu
Če ne želimo izbrati nobenega člana iz seznama, pritisnemo tipko F . Ker
ostane tudi po izvedbi ukaza DISPLAY nabor najdenih zapisov o članih
nespremenjen do naslednjega iskanja (z ukazom SELECT), lahko ponovno
izpišemo podatke o teh članih.

DISPLAY - 2

© IZUM, november 1995

