COBISS2/Izpisi

Drugo

15.1 OTH012 - SEZNAM POJMOV
V lokalni bazi podatkov se seznam pojmov programsko izdela v iskalnih
indeksih, enako kot v primeru uporabe ukaza EXPAND v segmentu
COBISS2/Katalogizacija (gl. priročnik COBISS2/Katalogizacija, poglavje
EXPAND), ali iz določenega podpolja.
Opozorilo:
Pri nelatiničnem izpisu se pisava upošteva samo v glavi in nogi (vzglavju in
vznožju) izpisa. Seznam pojmov in razrešitve kod iz šifrantov se izpisujejo v
latinični pisavi tako kot v segmentu COBISS2/Katalogizacija.

15.1.1 Opis parametrov
Po izbiri izpisa se izpiše meni, kjer določimo vrednosti parametrov, od katerih
je odvisna vsebina in oblika izpisa.

Slika 15.1 - 1: Parametri za OTH012
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Predpona/podpolje
Določimo iskalni indeks ali podpolje v lokalni bazi podatkov, čigar pojme
želimo izpisati v seznamu. Iskalni indeksi so v bibliografski bazi podatkov
opisani v priročniku COBISS2/Katalogizacija, Dodatek F. Če parametra ne
izpolnimo, se programsko izdela seznam pojmov v osnovnem indeksu.
Primer:
predpona/podpolje: LA

Od niza
Z določitvijo tega parametra se v seznam vključijo vsi pojmi v lokalni bazi
podatkov od navedenega iskalnega polja dalje do iskalnega pojma, ki je
naveden v parametru do niza. Če parametra ne izpolnimo, se v seznam
vključijo vsi pojmi do iskalnega pojma, ki je naveden v parametru do niza.
Primer:
od niza: a

Do niza
S tem parametrom se v seznam vključijo pojmi v lokalni bazi podatkov od
iskalnega polja, ki je navedeno v parametru od niza, do izključno
navedenega iskalnega pojma. Če parametra ne izpolnimo, se v seznam
vključijo vsi pojmi od iskalnega pojma, ki je naveden v parametru od niza.
Primer:
od niza: a
do niza: e
(Izdelal se bo seznam pojmov od črke a do črke e.)

Pogoj FIND
S tem parametrom omogočimo izbor zapisov, ki se upoštevajo pri izdelavi
seznama pojmov. V parameter vpišemo ukaz FIND, tako kot je opisano v
priročniku COBISS/Katalogizacija, ukaz FIND.
Primer:
pogoj FIND: v=a
(Izdelavo seznama želimo omejiti na zapise z načinom nabave a – nakup.)
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Razreševanje kod (0/1/2)
Določimo način izpisa pojmov iz šifriranih podpolj ali iskalnih indeksov, ki
vsebujejo šifrirane podatke. Če podamo vrednost 0, se v seznamu izpišejo kode
iz šifrantov. Če podamo vrednost 1, se v seznamu izpišejo najprej kode iz
šifrantov, za njimi pa razrešitve kod v oklepajih. Če podamo vrednost 2, se v
seznamu izpišejo samo razrešitve kod. Privzeta vrednost je 0.

Izpisovanje COBIB.SI-ID (D/N)
Pod vsakim pojmom v seznamu je možno izpisati tudi seznam identifikacijskih
številk vseh zapisov (COBIB.SI-ID), ki ta pojem vsebujejo, če je v parametru
podana vrednost D. Privzeta vrednost je N.

Izpis frekvenc (D/N)
S tem parametrom določimo, ali se pred vsakim pojmom v seznamu izpiše
številka (D) ali ne (N). Številka pove, kolikokrat se pojem pojavi v lokalni bazi
podatkov. Privzeta vrednost je D.

Urejeno po frekvenci (D/N)
Ta parameter določa, ali bo seznam pojmov urejen po abecedi pojmov (N) ali
po frekvenci pojavljanja pojma v lokalni bazi podatkov (D). Privzeta vrednost
je N.

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
09.04.08
OTH012 Seznam pojmov - SELECT: vse gradivo, indeks: la
1
-------------------------------------------------------------------------------1.
20 GER (NEMŠKI)
ID=0000001099, 0000002305, 0000002561, 0000004629, 0000005397,
0000008705, 0000022645, 0000029205, 0000038138, 0000038677,
0000040502, 0000041237, 0000049429, 0000049685, 0000049941,
0000050197, 0000050453, 0000050709, 0000050965, 0000051989
2.
10 ITA (ITALIJANSKI)
ID=0000049429, 0000050709, 0000050965, 0000088597, 0000115477,
0000119317, 0000119573, 0000119829, 0000120085, 0000120341
3.
14 LAT (LATINSKI)
ID=0000444181, 0003505415, 0022926850, 0036707072, 0038925312,
0057054976, 0065190912, 0067696640, 0071753728, 0121755136,
0128136960, 0212861696, 0216154624, 0217479168
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