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SCAN 

Z ukazom SCAN se lahko med zapisi, ki smo jih že poiskali (z ukazom 
SELECT ali iskalnimi predponami), omejimo samo na tiste zapise, ki vsebujejo 
določeno vsebino v podpoljih (tudi neindeksiranih) ali določene vrednosti 
indikatorjev. 

Ukaz je možno uporabiti po iskanju v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. 

V vrstico za vnos ukazov po iskanju vpišemo ukaz, oznako polja in podpolja ali 
indikatorja, enačaj in iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z 
operatorjem IN (&). 

 

 SCAN <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni niz 
znakov> (& <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= 
<iskalni niz znakov>...) 

SCAN/CTRL <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= 
<iskalni niz znakov> (& <oznaka polja><oznaka podpolja ali 
indikatorja>=<iskalni niz znakov>...) 

Ukaz 

 

Ker se preverja vsak zapis posebej, lahko izvajanje ukaza traja precej časa. V 
vzajemni bazi podatkov lahko ukaz izvedemo za največ 2.000 zapisov hkrati. 

 
 

 
SCAN - 1: Vpis ukaza 
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Če želimo iskati po prvem ali drugem indikatorju, navedemo za oznako polja 
besedo "ind" ter oznako indikatorja (1 ali 2). 

 

Primer: 
 SCAN 701ind1=1 

Na ta način izberemo zapise, ki imajo v polju 701 prvi indikator postavljen na 
1, tj. zapise, pri katerih se bo za posameznega avtorja oblikoval dodatni vpis.  

 

 
SCAN - 2: Izpis po potrditvi ukaza 

 

Pri iskanju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini ali 
na koncu z znakoma "%" ali "*": 

% – nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več) 

* – nadomesti poljuben niz znakov 

 

Primer: 

SCAN 330a=* & 330z=eng 

Izberemo zapise, ki vsebujejo podpolje 330a in imajo v podpolju 330z vpisano 
kodo eng, tj. zapise, ki vsebujejo povzetek ali izvleček v angleškem jeziku.  

SCAN 300a=%%%% izv. 

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju 300a na petem mestu presledek in za 
njim besedo "izv.", tj. zapise, ki vsebujejo podatek o nakladi več kot 1000 
izvodov. 
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Pri ukazu SCAN se ne upoštevajo kontrolni znaki za vklop latinice in cirilice, 
znaka za vklop oz. izklop ukazov LATEX in znaka NSB/NSE. Če želimo, da se 
upoštevajo tudi ti znaki, moramo uporabiti ukaz SCAN/CTRL. 

 

Primer: 
 zapis 1: 

215 ⊔⊔  iLet. 38 hšt. 1/2 knov. 1992 astr. 5-17 

zapis 2: 

215 ⊔⊔  i≠Let. ≠38 h≠št. ≠1/2 knov. 1992 astr. 5-17 

Z ukazom SELECT smo poiskali zapisa, ki vsebujeta polje 215. V zapisu 1 
manjkajo znaki NSB/NSE. Če uporabimo ukaz SCAN 215i=Let. 38, dobimo 
kot rezultat oba zapisa. Če pa uporabimo ukaz SCAN/CTRL 215i=Let. 38, 
dobimo kot rezultat zapis 1.  
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