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EXPAND 

Kratica EXP 
Dela programa osnovni nivo, katalog 
 

Na osnovnem nivoju omogoča ukaz EXPAND pregled pojmov, ki se nahajajo 
v bazi podatkov o članih in izbiro posameznega pojma. 

V ukazno vrstico napišemo  

 

Ukaz: 
ali 
ali 

EXPAND  
EXPAND <iskalna predlona> 
EXPAND <iskalna predpona=iskalni pojem> 
I 

 

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše besedilo 
Iskalni indeks:, kamor vpišemo iskalno predpono. Če za iskalno 
predpono vpišemo še iskalni pojem, omejimo iskanje in izpis podatkov. Iskalni 
pojem lahko krajšamo (brez posebnega znaka "*"). 

 

Primeri: 
Ukaz: EXPAND NA 
Ukaz: EXPAND CG=004 

 
Po potrditvi ukaza se v osrednjem delu zaslona odpre okno, v katerem se izpiše 
seznam vseh pojmov za izbrano iskalno predpono. Seznam je urejen po 
abecedi, pri kodiranih podatkih pa po naraščajočih vrednostih kod: 

 od začetka šifranta, če za iskalno predpono nismo vpisali nobene 
vrednosti 

 od tiste vrednosti naprej, ki smo jo vpisali za iskalno predpono. 
 

Primer: 
Ukaz: EXPAND FC  
(izpis seznama vseh pojmov, ki se pojavljajo v polju za fakulteto) 
 
Išči: fakulteta za  
(iskanje določenega pojma med vsemi pojmi, ki se pojavljajo v izbranem polju 
za fakulteto) 

 
Številka pred vsakim pojmom pove, kolikokrat se ta pojem pojavlja v bazi 
podatkov o članih. Pri kodiranih podatkih se najprej izpiše koda in nato v 
oklepaju še njen pomen. 

 

Ukazna vrstica 
 
 
 Ukazna tipka 
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Za pomik na naslednjo stran seznama pritisnemo tipko Z ali N, za pomik 
na predhodno stran pa tipko O ali B. Izpis seznama brez izbire določenega 
pojma prekinemo s tipko F ali J z. 

V seznamu lahko poiščemo določen pojem na dva načina: 

 s tipkama za pomik navzdol Õ ali navzgor Ï  
 pritisnemo ukazni tipki Y C, nato pa za besedo Išči:, ki se 

izpiše v levem spodnjem delu okna, vpišemo pojem (v celoti ali v 
skrajšani obliki),  ki ga želimo poiskati (gl. sliko EXPAND - 1).  

 

 

EXPAND - 1: Izvedba ukaza EXPAND na osnovnem nivoju 

 

Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi v vrstico, kjer se nahaja iskani 
pojem. S ponovnim pritiskom na tipko C se pomaknemo do naslednjega 
pojma, ki ustreza iskalni zahtevi. Iskalno predpono z vsebino izberemo s tipko 
L ali K. Po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše ukaz SELECT in 
izbrana iskalna zahteva. 

Po ponovnem pritisku na tipko L se izpiše seznam članov, ki ustrezajo 
iskalni zahtevi. Iz seznama izberemo člana tako, da za besedo Izbira: 
vpišemo njegovo zaporedno številko iz seznama. 

Če iskalni zahtevi ustreza samo en član,  preidemo takoj po potrditvi ukaza v 
okolje izposoje gradiva pri tem članu. 

V okolju kataloga lahko pregledamo pojme, ki se nahajajo v bibliografski bazi 
podatkov, in izberemo posamezen pojem. Ko kazalec v oknu za iskanje utripa 
za iskalno predpono, pritisnemo 

 

 I 

 

 Ukazna tipka 
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V osrednjem delu zaslona se izpiše seznam vseh pojmov za izbrano iskalno 
predpono. Posamezen pojem izberemo s tipkama za pomik navzdol Õ ali 
navzgor Ï. Po potrditvi s tipko L se prenese v okno za iskanje, k izbrani 
iskalni predponi. 

 

 

EXPAND - 2: Izvedba ukaza EXPAND v okolju kataloga 
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