COBISS/Izpisi

Izbira postopka

2.5 PRIPRAVA PARAMETRSKIH DATOTEK
Pri nekaterih vrstah/skupinah izpisov imamo možnost sami (v okviru
predpisane sintakse) vnašati, dopolnjevati in popravljati parametrske datoteke,
ki odločilno vplivajo na izpis (npr. parametrski datoteki XSTA01.TBL in
XSTA01.PAR za pripravo statističnih preglednic).
Za urejanje besedil v datotekah so pomeni tipk in najpomembnejši ukazi
opisani v Dodatku B.
Pri pripravi parametrskih datotek moramo biti zelo pazljivi. Upoštevati
moramo pravila za vnos, ki so opisana pri posamezni vrsti izpisov, saj je za
morebitno napako pri pripravi izpisa lahko kriva napaka v parametrski datoteki.
Vnos v datoteke namreč ni (sproti) kontroliran.
Opozorilo:
Za uporabo tega postopka potrebujemo pooblastilo.
Po izbiri postopka se izpiše seznam parametrskih datotek, ki jih je možno
pripraviti v okviru posamezne vrste izpisa ali skupine izpisov (gl. sliko 2.5 1). Če je seznam daljši od velikosti okna, ga pregledujemo s tipkama Z in
O (oz. N in B). Pri nekaterih izpisih (npr. pri bibliografijah in izposoji)
je možno kreirati nove parametrske datoteke (pod drugim imenom).

Slika 2.5 - 1: Izbira parametrske datoteke
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Lahko imamo torej dve možnosti:
•

Ažuriranje obstoječe parametrske datoteke
Po izbiri želene datoteke preidemo v urejevalnik besedil, kjer
pregledamo, dopolnimo ali spremenimo besedilo (morebitnih
rezerviranih besed/ukazov ne spreminjamo). Staro vsebino s tem
prekrijemo in jo izgubimo.

•

Priprava nove parametrske datoteke
Na začetku seznama se pri nekaterih vrstah izpisov pojavijo posebej
označene skupine datotek, ki jih lahko tvorimo sami in jim dodelimo
novo ime v okviru predpisanega pravila (prvi del imena datoteke - npr.
OBV - mora ostati nespremenjen!). Vse take datoteke prepoznamo po
tem, da vsebujejo znak " * " (ki nadomesti več znakov), v oklepajih pa
je navedeno kreiranje nove datoteke.

Primer:
OBV*.OBV - (kreiranje nove datoteke) obvestila
bralcem (CIR901)
OBV___________.OBV

(Pri izpisih za izposojo v skupini CIR9XX - ostali izpisi želimo oblikovati
novo obvestilo bralcem.
Na mesta, označena z znaki " _ ", vpišemo del imena datoteke (npr. RAZSTAVA (gl. sliko 2.5 - 1) in nova datoteka bo dobila ime OBVRAZSTAVA.OBV. Takoj zatem se odpre datoteka s tem imenom, ki je ali
prazna ali pa vsebuje vzorčno besedilo, kamor vnesemo želeno besedilo po
vnaprej določenih pravilih, ki so opisana pri posameznih vrstah izpisov
(morebitnih rezerviranih besed/ukazov ne spreminjamo).
Če želimo v novo datoteko vključiti vsebino iz ene izmed že obstoječih datotek
in samo spremeniti ali dopolniti določeno vsebino, naredimo to najhitreje na
sledeč način: Po pritisku na tipki YI se v spodnjem levem kotu zaslona
izpiše beseda Command:, za katero vpišemo ukaz INCLUDE L_BATCH: in
zatem ime datoteke, ki jo želimo vključiti (npr. Command: INCLUDE
L_BATCH:OBV.OBV). Ukaz potrdimo s tipko K (ne L).
Urejevalnik besedil zapustimo tako, da za besedo Command:, ki se izpiše po
pritisku na tipki YI, vpišemo ukaz EXIT (če želimo datoteko shraniti) oz.
ukaz QUIT (če datoteke ne želimo shraniti). Ukaz potrdimo s tipko K (ne
L ). Vrnemo se v osnovni meni izpisov.)
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