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POVEZAVA 
  
 
 
 
Povezava z račnalniškim sistemom Urada poteka po naslednjem zaporedju: 
 
1. vzpostavitev telekomunikacijske zveze z računalnikom Urada, 
2. identifikacija uporabnika in 
3. tvorba nove iskalne seje ali priključitev k predhodni. 
 
 
1. Telekomunikacijska povezava 
 
Uporabniku so na voljo trije načini povezave z računalnikom Urada, odvisni od tipa 
računalniške opreme, s katero uporabnik razpolaga. Zveza se lahko vzpostavi prek: 
 
a) mreže SIPAX 
 
Navodila za uporabo te mreže daje SIPAX kontrolni center po telelonu: (061) 312-135. 
Računalnik Urada ima v mreži naslov 1611003001, v primeru klica iz tujine pa 
+02931611003001. Ko se terminal uporabnika poveže s SIPAX mrežo, se na ekranu pojavi 
znak ">". Tedaj uporabnik vpiše mrežni naslov Urada (NUA - Network User Address): 
 
 1611003001 
 
Ko je zveza vzpostavljena, dobi uporabnik odgovor računalnika Urada (glej točko 2). 
 
 
b) mreže INTERNET 
 
Uporabnik se poveže z računalnikom Urada tako, da v ukazno vrstico vtipka naslov Urada: 
 
 TELNET SIPO01.UIL-SIPO.SI ali TELNET 193.2.246.17 
 
Na ekranu se izpiše naslednje obvestilo: 
 

Welcome to the Telnet proxy. 

This proxy supports user authentication. 

For further information enter “help” at the prompt. 

Command? 
 
Uporabnik vtipka ustrezno uporabniško ime, ki ga dobi na uradu, in pritisne  tipko <ENTER>.  
 
Na ekranu se izpiše novo obvestilo in sicer: 
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Enter your password 

Response 
 
Uporabnik sedaj vtipka ustrezno geslo, ki ga ravno tako dobi na uradu, in pritisne tipko 
<ENTER>. 
 
Sledi novo obvestilo na ekranu: 
 

User “uporabniško ime” authenticated. 

Command? 
 
Uporabnik sedaj vtipka: 
 
 con lisa 
 
in pritisne tipko <ENTER>, temu pa sledi vzpostavitev zveze. Ko je zveza vzpostavljena, dobi 
uporabnik odgovor računalnika Urada (glej točko 2). 
 
 
c) modema in klicne linije 
 
V tem primeru potrebuje uporabnik IBM kompatibilni računalnik (PC) z RS 232C priključkom, 
modem, običajno telefonsko klicno linijo ter ustrezen komunikacijski program. Teh je na trgu 
veliko, npr. Smartterm, PCtalk, Assist, Softterm, Telemate in drugi. Operacijski sistem 
Windows 95/NT prinaša s sabo podoben program pod imenom Hyperterminal. Telefonska 
številka priključka Urada je (061) 178-3193 ali iz tujine +386-61-178-3193. Za povezavo prek 
modema uporabnik nastavi naslednje parametre:  
 
 hitrost prenosa vse do 56 K 
 pariteta (parity) 0 
 podatkovni biti (data bits) 8  
 zaklju_ni biti (stop bits)  1 
 
Ko je zveza vzpostavljena, dobi uporabnik odgovor računalnika Urada (glej točko 2). 
 
 
2. Identifikacija uporabnika 
 
Ko je vzpostavljena zveza z računalnikom Urada, se na uporabnikovem ekranu izpiše 
naslednje obvestilo: 
 

 %DS90L-108, LISA session 1 established 
 
 WELCOME TO Open VMS Alpha (TM) Operating sustem, Version V6.2 
 
 Username: 
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Uporabnik v tej fazi vpiše svoje uporabniško ime in nato še geslo, k čemur ga računalnik 
pozove z naslednjim napisom: 
 

 Password: 
 
 
Uporabniško ime in geslo dobi uporabnik ob sklenitvi pogodbe z Uradom. 
 
Primer: 
 
Uporabnik z imenom OMEGA in geslom ALPINIZEM vpiše naslednje podatke: 
 

 Username: OMEGA 
 Password: ALPINIZEM 

 
Geslo se ne izpiše na ekranu. Občasno ga je potrebno zamenjati, kar se izvede z ukazom 
SET PASSWORD znotraj programa za pregled informacijskih baz (glej seznam ukazov). 
 
 
3. Tvorba nove iskalne seje ali priključitev k predhodni 
 
Delo začnemo z odločitvijo o tem, ali želimo odpreti novo poizvedbo ali pa se priključimo k že 
obstoječi.  
 
Iskalni modul beleži vsak dostop uporabnika do informacijskega sistema. Iskalna seja (Online 
session) se začne s povezavo uporabnika z računalnikom Urada in traja do izvedbe ukaza 
LOGOFF oziroma do nestandardne prekinitve poizvedbe. V normalnih okoliščinah je nastanek 
iskalne seje avtomatičen: po uspešni povezavi se izpišeta ime iskalne seje in seznam 
obstoječih baz. Ime seje sestavljata uporabniško ime in zaporedna številka dostopa na sistem 
v tekočem letu. 
 
 
Primer:  
 
Ime devete iskalne seje uporabnika OMEGA je OMEGA/9. 
 
Računalnik beleži trajanje iskalne seje (Host_time). Ta čas lahko izpišemo med 
poizvedovanjem z ukazom SHOW TIME. 
 
Primer: 
 

011> SHOW TIME 
25-SEP-1995  11:33:30,  Host_time= 1.123 hours,  Session OMEGA/19 
 
Datum Ura  Trajanje seje   Ime seje 

 
Z ukazom LOGOFF končamo sejo in zapustimo sistem. Če želimo kasneje nadaljevati isto 
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sejo, uporabimo kvalifikator /KEEP. Ukaz LOGOFF/KEEP shrani rezultate poizvedovanja v 
tekoči seji, s katero pa moramo nadaljevati v roku dveh dni.  
 
Primer:  
 
Uporabnik je prekinil iskalno sejo OMEGA/19 z ukazom LOGOFF/KEEP. Kasneje se ponovno 
vključi v informacijski sistem, pri čemer je komunikacija naslednja: 
 

Username:  OMEGA 
Password:  ALPINIZEM 
 
Session     Login time     State 
 
OMEGA/19 19-FEB 11:09 keep/database=2 
 
? 

 
Stolpec "Session" označuje ime seje, stolpec "Login time" čas predhodnega vstopa v sistem 
Urada, iz stolpca "State" pa zvemo, da je bila seja OMEGA/19 prekinjena z LOGOFF/KEEP 
med poizvedovanjem v bazi številka 2. Na znak "?" lahko odgovorimo s tipko <RETURN> in 
ustvarimo novo iskalno sejo (OMEGA/20), ali pa nadaljujemo s prekinjeno sejo, tako da 
vnesemo njeno številko: 
 

? 19 
 
DATABASE 2, SIMOD 
Name:       SI Models 
Owner: UVIL 
Contents:  SI Registered Models 
Records:  474 
Basic:  TI 
Additional:  KA, RD, PD, KP, AD AP, KM, IN, PA, AR, IC, MA, PR, PS, PT, LS, ON, 

OP, VR, RT 
Created on 28-JAN-1991, last update on 25-SEP-1995 
2 sets have already been selected 
 
012> 

 
4. Konec dela in zapustitev sistema 
 
Delo končamo z ukazom LOGOFF, s čemer končamo sejo in zapustimo sistem. Pred 
zaključkom dela si je priporočljivo izpisati čas trajanja iskalne seje (Host_time) z ukazom 
SHOW TIME. 
 
Primer: 
 

011> SHOW TIME 
18-DEC-1996  11:33:30,  Host_time= 1.123 hours,  Session OMEGA/19 
 



 

 
 POVEZAVA-5 

Datum Ura  Trajanje seje   Ime seje 
 
Če želimo kasneje nadaljevati isto sejo, uporabimo kvalifikator /KEEP. Ukaz LOGOFF/KEEP 
shrani rezultate poizvedovanja v tekoči seji, s katero pa moramo nadaljevati v roku dveh dni.  
 
Ob zaključku dela nam sistem izpiše osnovne podatke o seji. 
 
Primer: 
 

002> LOGOFF 
 
OMEGA logged out at 18-DEC-1996 08:58:08.21  
  
Accounting information:  
Buffered I/O count: 150 Peak working set size:3024 
Direct I/O count: 35 Peak page file size:44080 
Page faults: 454 Mounted volumes:0 
Charged CPU time: 0 00:00:00.31 Elapsed time: 0 00:01:20.32 
 

 
 
Med temi podatki je najpomembnejši čas trajanja iskalne seje (Elapsed time), ki je napisan v 
obliki: 
 
 dan ure:minute:sekunde.stotinke 
 
V zgornjem primeru je to 0 00:01:20.32. Na osnovi tega podatka izvaja Urad obračunavanje 
časa priklopa na sistem. 
 
Do prekinitve iskalne seje lahko pride tudi zaradi: 
 
(a) prekinitve telekomunikacijskih zvez (BREAK status), 
(b) 10-minutne neaktivnosti uporabniškega terminala (TIMEOUT status). 
 
Računalnik nas o vzroku prekinitve obvesti na različna načina: 
 
Primer a) 
 

 OMEGA/20     22-FEB 22:19      break/cluster=(11,12) 
 
Med poizvedovanjem v skupku (cluster) baz številka 11 in 12 je prišlo do prekinitve zvez. 
 
Primer b) 
 

 OMEGA/21     24-MAR 21:04      timeout/top 
 
Seja OMEGA/21 je bila prekinjena na osnovnem nivoju zaradi neaktivnosti uporabniškega 
terminala.  
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PREDPRIPRAVA NA POIZVEDBO 
  
 
 
 
Za uspešno poizvedovanje so potrebne naslednje predpriprave: 
 
1. Seznanitev s strukturo podatkovne baze v kateri iščemo 
 
 Podrobne informacije o razčlenitvi na polja in kazala (indekse) vsebujejo posebne 

priloge (Tehnični podatki o informacijskih bazah), lahko pa jih izpišemo tudi z uporabo 
SHOW ukaza. Baze se med seboj razlikujejo, pa tudi posamezne baze, predvsem 
starejše, nimajo vedno vseh polj enako zapolnjenih. Tako je, na primer, v bazi št. 7 
(YUPAT) del zapisov brez naziva izuma, kar pomeni, da iskanje po tem polju ne daje 
popolnih rezultatov. 

 
 Baza je množica zapisov (record). Zapisi opisujejo določen razred dokumentov, npr. 

evropski, slovenski ali jugoslovanski patentni zapisi. Zapisi so v bazi urejeni na različne 
načine, večinoma po prijavnih številkah. Zaporedna številka označuje zapis znotraj 
določene baze. Kadar iščemo v skupku (cluster) dveh ali več baz, uporabimo polno 
označevanje zapisa, ki vsebuje označbo baze in zaporedno številko zapisa: 

 
 Primeri polne identifikacije zapisov: 
 

SIPAT#101 Zapis številka 101 baze SIPAT 

SIZAR#1001 Zapis številka 1001 baze SIZAR 

10#19375 Zapis številka 19375 baze številka 10 
 
 Zapisi so vsebinsko razdeljeni na polja (naslov, izumitelji, datum objave, klasifikacija, 

itd.). Vsakemu polju pripada dvomestna oznaka (field code). 
 
 Primeri: 
 

KRATICA NAZIV POLJA 

TI Naziv zapisa, npr. izuma (Title) 

IN Ime izumitelja ali izumiteljev (Inventor) 

PD Datumi objav (Publication Date) 

IC Mednarodna patentna klasifikacija (International Classification) 
 
 Posamezno polje je lahko sestavljeno iz več podpolj. Tako je lahko npr. polje 

izumiteljev sestavljeno iz petih podpolj, ki vsebujejo imena petih izumiteljev. 
 
 Primer: 
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 IN:  KEGGINS K M, DAVIS A C, SYBERT E M, MAYS T D, MILCH R A 
 
 Izpis seznama obstoječih polj določene baze je možen z uporabo ukaza SHOW 

FIELD. 
 
 Primer: 
 

011> SH FI 
 

Code/Acronym Chars Index/Reference Description 

TI ASCII (B) Title of the Invention 

LA ASCII  Publication Language 

PD DATE  Publication Date 

PN NUMBER (R) Publication (Document) Number 

PA YUGO  Applicant's Name 

AR ASCII  Country of Residence of Applicant 

IC ASCII  IPC Symbol 
 
 
 Iz prvega stolpca razberemo dvomestne kratice polj, v zadnjem pa je njihov opis. Z (R) 

označimo referenčne podatke. To so podatki, s katerimi lahko točno opredelimo 
posamezno pravico. V stolpcu "Index" so podane oblike kazal (indeksov) posameznih 
polj. Polja, ki podajajo vsebino zapisa, indeksiramo, se pravi, da njihovo vsebino 
prepišemo v posebna kazala (Index), kar omogoči učinkovito iskanje. Poleg opisov 
vsebine indeksiramo še nekaj dodatnih polj, ki lahko koristijo pri izboru želenega zapisa 
(imena avtorjev, datumi itd.). Seznam iskalnih (indeksiranih) polj izpišemo na zaslon z 
ukazom SHOW INDEX ali SHOW FIELD/INDEX, polj, ki niso indeksirana, pa s SHOW 
FIELD/NOINDEX. Prepis v kazala lahko poteka na več načinov: 

 
 a) Besedno indeksiranje (WORD) 
 
  Vsaka beseda teksta predstavlja samostojen iskalni element. V kazalu so 

besede urejene po abecedi. 
 
  Primer: 
 
  TI: Combination of cross-country ski binding and thereto adapted shoe 
 
  Iz polja naslova (TI) je v kazalo prepisanih (indeksiranih) devet iskalnih 

elementov (besed) in sicer: 
 
   (1) COMBINATION 
   (2)  CROSS 
   (3) COUNTRY 
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   (4) SKI 
   (5) BINDING 
   (6) A 
   (7) THERETO 
   (8) ADAPTED 
   (9) SHOE 
 
  Angeški besedi OF in AND spadata med iskalno nezanimive besede "Stop 

Words", ki jih ne indeksiramo. V angleškem jeziku je še sedem takih besed, ki jih 
označujemo z izrazom Stop Words: AN, BY, FOR, FROM, THE, TO in WITH. 
Podobno so izvzete še nekatere besede v nemščini (UND, DER, DIE, DAS ..), 
italijanščini, francoščini in španščini, ki so pogoste v omenjenih jezikih, vendar so 
iskalno nezanimive. Baze v slovenščini takih besed nimajo. 

 
  Seznam besedno indeksiranih polj v dani bazi ali skupku (cluster) baz dobimo z 

ukazom SHOW FIELD/WORD. 
 
 b) Frazno indeksiranje (PHRASE) 
 
  V kazalo se prepišejo (indeksirajo) celotna podpolja (fraze). 
 
  Primer: 
 
  IC: C 12N   1/16, C 12N   1/20, A 23C  21/00 
 
  Iz tega polja mednarodnih patentnih klasifikacijskih kod (IC) so indeksirana 

naslednja podpolja - fraze: 
 
   (1)  "C 12N   1/16" 
   (2)  "C 12N   1/20" 
   (3)  "A 23C  21/00" 
 
  Kadar vsebuje fraza znake, ki niso alfanumerični, ali presledek, jo obdamo z 

navednicami. 
 
  Primeri: 
 

IC= "C 12N   1/16" "/" ni alfanumerični 

PA= "ISKRA-DELTA" "-" ni alfanumerični 

PA= ISKRA DELTA Alfanumerični znaki; uporaba navednic ni 
obvezna 

IN= SMITH JOHN Alfanumerični znaki; uporaba navednic ni 
obvezna 

 
 
  Seznam frazno indeksiranih polj v dani bazi ali skupku (cluster) baz izpišemo z 

ukazom SHOW FIELD/PHRASE. 
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 c) Frazno in besedno indeksiranje (PH/WO) 
 
  V tem primeru imamo dvojno prepisovanje v kazala in sicer tako celotna podpolja 

kot tudi posamezne besede. 
 
  Primer: 
 
  DE: history,  military history,  history of technology,  prehistory,  cultural 

history,  history of science 
 
  V fraznem kazalu polja DE so podpolja: 
 
   (1)  "HISTORY" 
   (2)  "MILITARY HISTORY" 
   (3)  "HISTORY OF TECHNOLOGY" 
   (4) "PREHISTORY" 
   (5)  "CULTURAL HISTORY" 
   (6)  "HISTORY OF SCIENCE" 
 
  Elementi besednega kazala istega polja DE pa so: 
 
   (1)  HISTORY 
   (2) MILITARY 
   (3) TECHNOLOGY 
   (4)  PREHISTORY 
   (5)  CULTURAL 
   (6)  SCIENCE 
 
  Beseda OF je "Stop Word" in se ne prepiše v kazalo. Kadar iščemo po poljih, ki 

so indeksirana frazno in besedno, moramo biti previdni. Razlikovati moramo med 
frazo "HISTORY" in besedo HISTORY, ki se v danem primeru pojavi petkrat. 

 
 d) Numerično indeksiranje (NUMBER) 
 
  Iskalni elementi kazala so naraščajoče urejena števila. 
 
  Primer: 
 
  PN: 819991 
 
  Seznam takšnih polj izpišemo z ukazom SHOW FIELD/NUMBER. 
 
 e) Datumska polja (DATE) 
 
  Elementi kazala so naraščajoče urejeni datumi. Vnos ali izpis datuma je možen v 

normalni (DD-MMM-LLLL) ali reverzni (llllmmdd) obliki. Pri izpisu prehajamo iz 
ene v drugo obliko z ukazoma SET DATE NORMAL oziroma SET DATE 
REVERSE. 

 
  Seznam datumskih polj izpišemo z ukazom SHOW FIELD/DATE. 
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 Z (B) so označena polja, ki se nahajajo v osnovnem kazalu (Basic Index). Ta polja 

izpišemo z ukazom SHOW BASIC ali SHOW FIELD/BASIC. 
 
 Primer: 
 

003> SH B 
 

Code/Acronym Chars Index/Reference Description 

TI YUGO PH/WO (B) Title of the Trademark 

TL YUGO PH/WO (B) Transliteration 

TR YUGO PR/WO (B) Translation 
 
 
 Besede polj TI, TL in TR so urejene v skupnem osnovnem kazalu besed, podpolja pa v 

osnovnem kazalu fraz. 
 
 Ostala iskalna polja imajo vsak svoje kazalo. Taka kazala imenujemo "Dodatna" 

(Additional Index), seznam pripadajočih polj pa izpišemo z ukazom SHOW 
ADDITIONAL ali SHOW FIELD/ADDITIONAL. 

 
2. Seznanitev s sintakso in pomenom vsebine določenih polj 
 
 V bazah obstajajo poleg polj, katerih imena kažejo na njihovo vsebino (npr. nazivi, 

izumitelji in prijavitelji patentov, avtorji, kontrolirani izrazi...), tudi polja, ki imajo vsebino, 
kodirano po mednarodnih standardih. Najpogostejši primeri so: 

 
 a) Dvomestne oznake držav (SI za Slovenijo, JP za Japonsko, US za ZDA itd.). 

ISO oznake držav so objavljene na drugi strani vsake številke Biltena za 
industrijsko lastnino (BIL). 

 
 b) Mednarodne klasifikacije - kot primer lahko služi mednarodna patentna 

klasifikacija, ki označuje tehnično področje, ki ga rešuje izum. Struktura 
mednarodne patentne klasifikacije je hierarhično zgrajena, pri čemer nižji 
hierarhični nivoji vedno podrobneje opisujejo tehnično bistvo izuma. 

 
  Primer: 
 
  A 61K 31/47 
 
  Pri tem je pomen posameznih delov kode naslednji: 
 
  A oddelek (Section) - v primeru so to človeške potrebe 
  61 razred (Class) - medicina oz. veterina, higiena 
  K podrazred (Subclass) - preparati za zdravstvene, zobozdravstvene ali 

toaletne namene 
  31 skupina (Group) - medicinski preparati, ki vsebujejo organske aktivne 

spojine 
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  47 podskupina (Subgroup) - kinolini in izokinolini 
 
  Mednarodno patentno klasifikacijo se stalno obnavlja in dopolnjuje, vsakih pet let 

pa WIPO (World Intellectual Property Organization) s sedežem v Ženevi objavi 
novo izdajo. Širjenje ali vpeljava povsem novih področij raziskovanja zahteva tudi 
spreminjanje in dodajanje klasifikacijskih kod. 

 
 c) Datumi so zapisani v normalni in reverzni obliki, in sicer: 
 
  (1) Normalna oblika: DD-MMM-LLLL 
   Primer: 13-SEP-1987 
 
  (2) Reverzna oblika: LLLLMMDD 
   Primer: 19870913 
 
 d) Vrsta patentnega dokumenta (Kind of Document) je klasificirana s črko, ki ji 

lahko sledi številka. Ta klasifikacija se razlikuje od države do države, določajo pa 
jo nacionalni patentni uradi. 

 
 
  Primeri: 
 
  Velika Britanija:  A0 - Vložena prijava 
   A1 - Objava prijave 
   A - Prejet celotni opis 
   B1- Podeljen patent 
   C- Dopolnilna prijava k podeljenemu patentu 
 
  Nemčija: A1 - Objavljena prijava 
   B2- Preverjena prijava 
   C3- Podeljen patent 
   U1- Uporabni model 
   T - PCT (Patent Cooperation Treaty), mednarodni 

patenti 
 
3. Priprava iskalne strategije 
 
 Potrebno je predvideti možnost različnih konceptov iskanja in določiti primerne iskalne  

elemente (ključne strokovne besede, klasifikacijske kode, časovne omejitve, imena 
izumiteljev, podjetij, ustanov itd.).  

 
 Strategija iskanja je odvisna od podatkov, ki so nam na voljo, in od želenih končnih 

rezultatov. Priporočljivo je, da predmet iskanja dovolj dobro poznamo, da lahko že na 
osnovi vmesnih rezultatov ocenimo pravilnost poteka iskanja. Pri iskanju moramo 
upoštevati tudi vse posebnosti baz, npr. jezikovne dvoličnosti in uporabo sinonimov, 
slabo ali napačno klasificiranje dokumentov itd. 
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POIZVEDBA 
  
 
 
 
Odločitvi o iskalni seji sledi sama poizvedba. Poizvedovanje lahko razdelimo v štiri glavne 
sklope: 
 
1. vstop v podatkovno bazo, v kateri bomo iskali (BEGIN); 
2. izbira zapisov, ki vsebujejo želene informacije (SELECT) v kombinaciji s 

pregledovanjem iskalnih kazal (EXPAND, VIEW); 
3. izpis rezultatov (DISPLAY, TYPE); 
4. vstop v drugo bazo (BEGIN) ali izklop iz sistema (LOGOFF). 
 
Ker četrti sklop vsebinsko ponavlja aktivnosti iz prvega sklopa oziroma postopke izklopa iz 
sistema, ki jih pokriva že poglavje Povezava, o njem ne bomo več razpravljali. 
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1. Vstop v podatkovno bazo 
 
Odločitev o vstopu in sam vstop v posamezno podatkovno bazo ali v skupek (cluster) več baz 
je zelo enostaven. Seznam obstoječih baz sistema (System Database List - SDL) vsebuje 
podatke o dostopnosti posameznih baz, pipadajoče številke (Database Access Number) in 
okrajšana imena baz (Database Acronym). Ta seznam se ob povezavi z računalniškim 
sistemom izpiše na zaslonu, kadarkoli pa ga lahko sami izpišemo z ukazom SHOW SDL. Kot 
parameter ukaza lahko navedemo bodisi pripadajoče številke bodisi okrajšana imena ene ali 
več dostopnih baz. Naenkrat lahko odpremo do pet združljivih (kompatibilnih) baz. Skupino, ki 
vsebuje dve ali več baz, imenujemo skupek (cluster) podatkovnih baz. Natančne podatke o 
združljivosti baz vsebuje prva stran tehničnih podatkov o posamezni bazi. 
 
Primer 1: Vstop v bazo številka 1 (SIPAT, SI Patenti). 
 
 TOP> BEGIN 1 
 
 DATABASE 1, SIPAT 
 Name: SI Patents 
 Owner: UVIL 
 Contents: SI registrated Patents 
 Records: 1484 
 Basic: TI, AB 
 Additional: ET, PD, KP, AR, KD, KA, CD, LS, AD, AP, PT, PR, PS, IN, PA, 

RT, IC, MI, EA, ON, OP, VR 
 Created on 2-OCT-1995, last update on 2-OCT-1995 
 
 001> _ 

 
Prompt "001> " na koncu podatkov o bazi pomeni, da je program pripravljen za iskanje v bazi 
številka 1. 
 
Primer 2:  Odprimo skupek baz (cluster), ki ga sestavljata bazi YUMOD (YU Models from 
1970 to 1991) in YUMAR (YU Trademarks from 1970 to 1991). 
 
 TOP> B YUMOD, YUMAR 
 
 CLUSTER # Last update Records Name 
 YUMOD 8 27-MAY-1993 5524 YU Models  from 1970 to 1991 
 YUMAR 9 27-MAY-1993 17357 YU Trademarks from 1970 to 1991 
                                   ------ 
 Total of accesable records:  22881 
 Basic: TI 
 Additional:  PN, KD, RD, PD, AD, AP, IN, PA, AR, IC, PR, PS, PT, SO, PC, UT, 

NT, SS 
 
 CLS> _ 
 

 
Prompt "CLS> " pomeni, da delamo s skupkom (cluster) dveh ali več baz. 
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2. Izbira zapisov 
 
 
Zapise, ki ustrezajo našim pogojem, izbiramo z ukazom SELECT. Ko ne poznamo natančno 
vsebine posameznih polj, si lahko pomagamo tudi z ukazoma EXPAND in VIEW, ki na 
različen način pokažeta vsebino kazala posameznega polja. Množico izbranih zapisov 
imenujemo na kratko "izbrana množica" ali "selekcija". Njeni elementi so zapisi (zadetki), ki so 
zadostili postavljenemu iskalnemu pogoju (Search Term) ukaza SELECT.  
 
Po odprtju baze ali skupka (cluster) baz lahko izbiramo do največ 99 izborov, potem je 
potrebno z ukazom BEGIN ponovno odpreti bazo ali skupek (cluster) baz. Znotraj enega 
dostopa so izbori (selekcije) zaporedno številčene, tako da v prvem izboru dobimo množico 
#S1, v drugem #S2 itd... 
 
Primer: Izbiranje v bazi 
 
007> S LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY 
 

Iskalni pogoj 

Selecting:    

 6733 LIQUID Vmesni delni rezultati 

 1300 CRYSTAL Vmesni delni rezultati 

 3328 DISPLAY Vmesni delni rezultati 
 

#S1 296 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY  

 
 
Oznaka 
selekcije 

 
 
Število 
zadetkov 

 
 
Iskalni pogoj 

 

 
 
V tem primeru smo izbrali 296 zapisov, ki zadostijo iskalnemu pogoju "liquid crystal display". 
Tudi zapisi (zadetki) znotraj selekcije so oštevilčeni, v našem primeru od 1 do 296. Številko 1 
nosi zadetek, ki je v bazo prispel prvi, medtem ko ima najvišjo številko najnovejši zadetek. 
 
Iskanje v skupku (cluster) baz je podobno, le izpis je nekoliko drugačen. 
 
Primer:  Iskanje v skupku (cluster) baz. 
 
V tem primeru se ukaz SELECT izvrši na vsaki bazi skupka posebej, vrstni red preiskovanja 
pa določa naraščajoče zaporedje številk, ki označujejo posamezne baze skupka. 
 
 CLS> S LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY 
 
 Selecting in YUPAT... 
  368 LIQUID 
  14 CRYSTAL 
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  57 DISPLAY 
 YUPAT: 3 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY  
 Saving... ...Saved! 
 
 Selecting in PAT90... 
  6733 LIQUID 
  1300 CRYSTAL 
  3328 DISPLAY 
 PAT90:296 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY 
 
 Saving... ...Saved! 
 
 #S1 299 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY 
 

 
 
V skupku (cluster) baz ločimo absolutno in relativno oštevilčenje zadetkov izbora. Na 
spodnjem primeru si lahko ogledamo oba načina identifikacije zadetkov: 
 
Absolutno Relativno: 

 
 

1 ali HIT=1 YUPAT=1 Prvi zadetek v prvi bazi 

2 ali HIT=2 YUPAT=2 Drugi (najnovejši) zadetek v prvi bazi 

3 ali HIT=3 PAT90=1 Prvi zadetek v drugi bazi 

4 ali HIT=4 
 

PAT90=2 Drugi zadetek v drugi bazi 

299 ali HIT=299 PAT90=296 Zadnji (najnovejši) zadetek v drugi bazi 
 
 
Z iskanjem, kot je opisano v zgornjih primerih, lahko iščemo želene zapise po osnovnem 
kazalu, kjer kazala ni potrebno posebej omenjati, saj zadostuje samo navedba iskanega 
izraza. Če pa je osnovno kazalo sestavljeno iz več polj, bo program iskani izraz iskal po vseh 
poljih. 
 
Primer: 
 
 001> S CHEMICAL SUBSTANCES 
 
 Selecting... 
  3 CHEMICAL SUBSTANCES /TI 
  7 CHEMICAL SUBSTANCES /AB 
 #S1 9 CHEMICAL SUBSTANCES 
 

 
 
Pri izbiranju po osnovnem kazalu se lahko omejimo tudi na določena polja osnovnega kazala. 
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V ta namen uporabimo pripono (Suffix Code), s katero natančno opredelimo polje, po katerem 
želimo iskati. Pripono sestavljata znak "/" in dvomestna kratica polja. 
 
Primer: 
 
 001> S ELEKTRO()MOTOR /AB 
 
 Selecting... 
 #S2 3   ELEKTRO()MOTOR /AB 

 
Program je v tem primeru iskal le po kazalu polja AB. 
 
Pri iskanju po dodatnih kazalih (Additional Index) vedno iščemo s pomočjo predpone (Prefix 
Code), sestavljene iz dvomestne kratice polja in enačaja. Za predpono navedemo iskani izraz. 
 
Primer: 
 
 012> SELECT PA=COMMODORE AMIGA INC 

 
 
Pri iskanju zapisov po bazah je dovoljeno krajšanje besed ali fraz (truncation) na desni strani 
besede ali izraza. Znak za krajšanje je vprašaj, ki ga dodamo korenu besede oz. fraze. Pri tem 
vprašaj zamenjuje katerokoli kombinacijo znakov. Koren mora biti dolg najmanj tri znake, sicer 
program javi napako. Krajšanje največkrat uporabljamo zato, da pri izbiri zajamemo različne 
oblike besed ali fraz, pa tudi da se izognemo možnim napakam, ki so nastale pri vpisovanju 
podatkov v baze. Pretiravanje s krajšanjem besed in fraz pa daje preveliko število rezultatov in 
močno upočasnjuje iskanje. 
 
 
Primeri: 
 
S PA= MAZDA MOTOR? V izbranih zapisih so možne naslednje vrednosti 

polja PA: MAZDA MOTOR, MAZDA MOTOR CO, 
MAZDA MOTOR MANUFACTURING USA... 

S IC="A 61K  9/"? Koren fraze vsebuje nealfanumerični znak "/", ki ga 
zapremo z navednicami. 
Možne vrednosti polja IC so: "A 61K  9/00",   "A 61K 
 9/02", "A 61K  9/06", "A 61K  9/08" itd. 

S MONITOR? Krajšanje besede 
Možne besede iz osnovnega kazala so: MONITOR, 
MONITORS, MONITORING... 

 
 
 
Pri iskanju po besedno urejenih poljih lahko uporabljamo besedne (proximity) operatorje. 
Program pozna tri besedne operatorje, ki jih v iskalnem pogoju zapiramo z oklepaji. 
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Primeri: 
 
OPERATOR PRIMER RAZLAGA 

WITH SKI(W)BOOT ali 
SKI()BOOT 

Beseda BOOT mora neposredno slediti besedi SKI. 

SUBFIELD SKI(S)BOOT Besedi SKI in BOOT morata biti v istem podpolju. 

FIELD SKI(F)BOOT Besedi SKI in BOOT morata biti v istem polju. 
 
 
Besedni operator WITH dopušča enoštevilčni argument, ki pove koliko besed je lahko v tekstu 
med iskalnima ključema. 
 
Primera: 
 
1. Pogoj ROTARY(1W)PRINTING ali ROTARY(1)PRINTING dovoljuje med izrazoma 

"ROTARY" in "PRINTING" največ eno vrinjeno besedo. Temu pogoju zadostita 
naslova: 

 
  TI: ROTARY WEB PRINTING MACHINE 
  TI: OFFSET WEB-FED ROTARY PRINTING MACHINE 
 
2. Pogoj ROTARY(2W)PRINTING ali ROTARY(2)PRINTING dovoljuje do dve vrinjeni 

besedi. Možna različica je: 
 
  TI: ROTARY PRESS FOR PRINTING FORMS 
 
Operator WITH lahko kombiniramo tudi v zaporedje. 
 
Primer: 
 
 CROSS()COUNTRY()SKI()BOOT? 

  
 
 
Operator WITH lahko uporabimo tudi v kombinaciji iskalnih alternativ, pri čemer alternative 
zapremo v oklepaje. 
 
Primeri: 
 
FLAT()(SCREEN,DISPLAY) "flat screen", "flat display" 

VITAMIN()(A,B,C) "vitamin a", "vitamin b", "vitamin c" 

(COLOUR,COLOR)()(DISPLAY,SCREEN) "colour display", "color display", "colour 
screen", "color screen" 
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Pri tekstualnih poljih z veliko kratkimi frazami je priporočljiva uporaba operatorja SUBFIELD, ki 
ne določa vrstnega reda iskanih besed. 
 
Primer: 
 
CAD(S)SISTEMI "sistemi cad" ali "cad sistemi" 

(VARJENJE,REZANJE)(S)LASERSKO "rezanje lasersko", "lasersko rezanje", 
"varjenje lasersko" ali "lasersko varjenje" 

 
 
Možna je tudi kombinacija različnih besednih operatorjev. 
 
Primer: 
 
 REZANJE(S)LASERSKO(F)TITAN?/CT 

Po numerično urejenih poljih in po datumskih poljih lahko iščemo določene številčne oz. 
časovne intervale (range). 
 
Primeri: 
 
SELECT PN=2001:3000 iščemo vrednosti od 2001 do 3000 

SELECT PN=:3000 iščemo vrednosti do 3000 

SELECT PN=3000: iščemo vrednosti od 3000 

S PD=21-JAN-1990:21-MAR-1990 od 21. januarja do 21. marca 1990 

S PD=JAN-1990:OCT-1990 od 1. januarja do 31. oktobra 1990 

S PD=1989:1990 od 1. januarja 1989 do 31. decembra 1990 

S PD=1994 od 1. januarja do 31. decembra 1994 
 
Med iskanjem želenih podatkov si lahko z ukazom SHOW SETS izpišemo seznam že izbranih 
množic (selekcij) v odprti bazi ali skupku (cluster) baz. Pri vsaki množici se izpišeta število 
zadetkov in pripadajoči iskalni pogoj. Okrajšava celotnega ukaza je vprašaj "?". Pri nadaljnjem 
izbiranju zapisov se lahko sklicujemo na rezultate predhodnih izborov (glej tudi seznam 
ukazov). 
 
Primer: 
 
 014> SH SETS 
 Set Hits Search expression 
 
 #S1 808 PA= TOYOTA ? 
 #S2 1251 PA= NISSAN ? 
 #S3 378 PA= MAZDA ? 
 #S4 5910 PA= MITSUBISHI ? 
 #S5 1344 PA= HONDA ? 
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 #S6  37 ANTI()SKID(F)BRAKE? 
 
 014> SELECT #S AND (#S2 OR #S4) 
 
 Selecting... 
  37 #S6 
  1251 #S2 
  5910 #S4 
  7159 #S2 OR #S4 
 #S7         15  #S6  AND  (#S2  OR  #S4) 

 
 
V zgornjem primeru je pri drugi postavitvi iskalnih pogojev uporabljeno sklicevanje na zadnjo 
izbrano množico, kar zapišemo kot #S brez oštevilčenja množice. Za vpis disjunkcije 
zaporedja predhodno izbranih množic lahko uporabimo zapis z uporabo dvopičča, kar je 
enakovredno dosti daljšemu izrazu. 
 
Primer: 
 
SELECT #S1:5 AND ANTI()SKID(F)BRAKE? 

SELECT (#S1 OR #S2 OR #S3 OR #S4 OR #S5) AND ANTI()SKID(F)BRAKE? 
 
 
Iskanje poteka po kazalih, v katera je prepisana vsebina iskalnih polj in ne po informacijskih 
bazah. Kadar med iskanjem naletimo na podatke ali polja, ki nam niso znana, si lahko 
pomagamo tako, da pregledamo vsebino kazal. S pregledom kazal pa si lahko tudi skrajšamo 
čas iskanja, saj dobimo izpise posameznih izrazov v kazalu. V primeru, da iskanega izraza v 
kazalu ni, je nadaljne iskanje z ukazom SELECT nepotrebno. Pregled kazal pomaga tudi pri 
iskanju sinonimov ali različnih izrazov, ki marsikdaj nastanejo zaradi napak pri vnosu podatkov. 
Kazala pregledujemo z ukazoma EXPAND in VIEW (glej tudi Seznam ukazov). 
 
Pri pregledih zopet ločimo med pregledom osnovnega in dodatnih kazal. V osnovno kazalo 
baze ali skupka (cluster) baz so prepisani iskalni elementi polj, ki podajo vsebino določenega 
zapisa. Če so ta polja urejena frazno in besedno, ločimo med osnovnim kazalom besed in 
osnovnim kazalom fraz. Če želimo preiskovati kazalo fraz, uporabimo kvalifikator /PHRASE. 
Pri pregledovanju osnovnega kazala navedemo samo iskalni ključ. 
 
Primera: 
 
001> E FINANC Odpremo osnovno kazalo pri prvi besedi s korenom 

FINANC. 

001> E /PHRASE FINANC Odpremo osnovno kazalo fraz na strani, ki jo začnejo 
fraze s korenom "FINANC". 

 
 
Z uporabo pripone natančneje opredelimo oz. omejimo izpisovanje iz osnovnega kazala le na 
elemente določenih polj. 
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Primera: 
 
001> VIEW FINANC /TI V osnovnem kazalu pregledujemo le besede, ki so 

prepisane iz polja TI. 

001> VIEW FINANC /AB Omejitev na besede iz polja AB 
 
 
Ukaz EXPAND/TOP začne izpisovati osnovno kazalo na začetku. 
 
Primeri: 
 
001> E /T Kratka oblika ukaza 

001> E /TOP=TI Izpis, omejen na iskalne elemente iz TI 

001> E /TOP=(TI,AB) Začetek kazala polj AB in TI 
 
 
Kot pri iskanju z ukazom SELECT, moramo tudi pri pregledu dodatnih kazal z ukazoma 
EXPAND in VIEW natančno opredeliti kazalo, ki ga želimo pregledati. To naredimo tako, da za 
ukaz ali kratico ukaza zapišemo označbo kazala, ki mu sledi enačaj in nato izraz, ki ga iščemo. 
 
Primer:  Odprimo kazalo PA na strani, ki se začne z frazo "MAZDA...": 
 
011> E PA=MAZDA 
 

Entry Hits Key=MAZDA 

#E1 2 MAZDA ECLAIRAGE 

#E2 370 MAZDA MOTOR 

#E3 2 MAZDA MOTOR CO 

#E4 4 MAZDA MOTOR MANUFACTURIN 

#E5 4 MAZEL E Z 

... ... ... 

#E19 1 MAZHIRINA GALINA S 

#E20 5 MAZHNIKOV VIKTOR V 
 
 
Na zaslon se izpiše do 20 zaporednih elementov iz kazala, pripadajoči ključi in število 
zadetkov. Ta seznam imenujemo "odprta stran" kazala. Kasneje jo lahko z ukazom SHOW 
ENTRY ponovno izpišemo na zaslon. Če želimo nadaljevati s pregledovanjem kazala, 
vpišemo ukaz EXPAND brez parametrov. 
 
Primer: 
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011> E 
 

#E1 5 MAZHNIKOV VIKTOR V 

#E2 4 MAZHORIN ANATOLIJ V 

... ... ... 

#E19 1 MAZUBERT MAURICE 

#E20 2 MAZUBERT MAURICE B 
 
 
Program pri tem na vrhu strani ponovi zadnji element predhodne strani, ki tako postane prvi 
element nove odprte strani. 
 
Stran, ki jo odpremo z ukazom VIEW, je lahko krajša, saj se izpišejo le tisti elementi, katerih 
koreni ključa se ujemajo z iskalnim ključem. 
 
Primer: 
 
011> V PA=MAZDA 
 

#E1 2 MAZDA ECLAIRAGE 

#E2 370 MAZDA MOTOR 

#E3   2 MAZDA MOTOR CO 

#E4 4 MAZDA MOTOR MANUFACTURIN 
 
 
Ločimo štiri tipe dodatnih kazal: 
  
1 Besedna kazala so alfanumerično urejene besede. Besedno urejena dodatna polja 

izpišemo z ukazom SHOW ADDITIONAL/WORD. 
2 Frazna kazala so alfanumerično urejene fraze. Frazno urejena dodatna polja izpišemo 

z ukazom SHOW ADDITIONAL/PHRASE. 
3 Številčna kazala, kjer so elementi kazala naraščaoče urejena števila. Numerična polja 

izpišemo z ukazom SHOW ADDITIONAL/NUMBER. 
4 Datumska kazala so časovno urejeni datumi. Dodatna datumska polja izpišemo z 

ukazom SHOW ADDITIONAL/DATE. 
 
 
Poljem, ki so urejena frazno in besedno (PH/WO), pripada dvoje kazal. Kadar želimo 
pregledovati kazalo besed, uporabimo kvalifikator /WORD, frazno kazalo pa izpisujemo s 
kvalifikatorjem /PHRASE. 
 
Primer: 
 
001> SH FIELD PA  
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Code/Acronym   Chars   Index/Reference   Description  
PA             YUGO    PH/WO             Applicant's Name  
 
001> V /PHRASE PA=CHEMI  
 
Entry   Hits  Key="CHEMI"  
  
#E1       13  CHEMIE LINZ GESELLSCHAFT M.B.H            
#E2        1  CHEMIE LINZ GESELLSCHAFT M.B.H.;HOLDERCH  
#E3        1  CHEMISCH PHARMACEUTISCHE FORSCHUNGSGESEL  
#E4        2  CHEMISCH PHARMAZEUTISCHE FORSCHUNGSGESEL  
#E5        2  CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH         
 
001> V /WORD PA=CHEMI  
  
Entry   Hits  Key=CHEMI  
  
#E1       12  CHEMICAL          
#E2        4  CHEMICALS         
#E3        1  CHEMICKO          
#E4       15  CHEMIE            
#E5        3  CHEMISCH          
#E6        7  CHEMISCHE         

 
 
V prvem delu imamo fraze kot elemente kazala, medtem ko v drugem izpisujemo besede, ki 
so v kazalu polja PA, zato dobimo drugačne odgovore. 
 
Če želimo izpisati elemente z začetka nekega dodatnega kazala, navedemo le njegovo 
predpono. 
 
Primer: 
 
001> E AD=  
  
Entry   Hits  Key=  
  
#E1        1  28-FEB-1974  
#E2        1  25-MAR-1974  
#E3        1  26-JUN-1974  
#E4        1  13-SEP-1974  
#E5        1   7-OCT-1974  

 
 
3. Izpis rezultatov 
 
 
Ko dobimo rezultate našega iskanja, je potrebno zadetke izpisati na ekran. V ta namen 
uporabljamo ukaza TYPE in DISPLAY. Ukaz TYPE se razlikuje od ukaza DISPLAY po tem, da 
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pri njem teče izpis neprekinjeno in da ne uporablja zaslonskih ukazov. Tak način izpisovanja je 
primeren za izpis, namenjen poznejši obdelavi (download), saj so zapisi očiščeni dodatnih 
(escape) sekvenc. Izpis lahko prekinemo če pred koncem, tako da najprej pritisnemo na 
<CTRL/C>, nato pa odgovorimo na vprašanje "Continue?" z "N" (ali vsaka druga tipka za 
nadaljevanje).  
 
Pri ukazu DISPLAY ločimo dva načina prekinjanja izpisovanja: 
 
1. če terminal nima ANSI standarda, se izpiše en zaslon informacij. Če na vprašanje 

"Continue? " odgovorimo z "N", se izpisovanje konča - vsak drug znak nadaljuje 
izpisovanje. 

 
2. če terminal ima ANSI standard, se ob prekinitvi izpiše vprašanje "Up/Down: 11  What 

now?" (kjer pomeni številka 11 število vrstic pomika). V tem primeru so možni naslednji 
ukazi:  

 1. "D" ali <RETURN>: izpis nadaljnih X vrstic 
 2. "U" ali <SPACE-BAR>: izpis pomaknemo za X vrstic nazaj 
 3. številke od "1" do "99": nastavitev pomika X 
 4. "Q": konec izpisovanja 
 5. "H": pomoč oz. izpis seznama omenjenih ukazov 
 
Ob povezavi iskalni modul preveri, če uporabniški terminal prepozna ANSI standard. Možna je 
tudi ročna nastavitev terminala. 
 
Primera: 
 
011> SET TERMINAL TTY Iskalni modul ne izpisuje ANSI sekvenc. 

011> SET TERMINAL ANSI ANSI standard 
 
 
 
Ločimo dve vrsti izpisovanja zapisov v dani bazi ali skupku (cluster) baz. 
 
1. Neposredno sklicevanje na zapis 
 
  TYPE (/Format_izpisa) Ident-zapisov 
 
 Znotraj posamezne baze so zapisi urejeni po prijavnih številkah in se njihovo mesto 

dnevno spreminja. Zato zapis #1 danes ni nujno enak zapisu #1 jutri. Število zapisov 
določene baze je med osnovnimi informacijami, ki jih izpišemo z ukazom SHOW 
DATABASE. Znotraj izbrane baze identificiramo posamezen zapis s pripadajočo 
številko. 

 
 Primer: Izpis zapisa #126 v bazi 11 
 

 011> TYPE/5  #126 
 
 
 V skupku baz (cluster) uporabimo polno identifikacijo zapisov: 
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  (ident-baze) (#(številka-zapisa(:(številka-zapisa)))) 
 
 Primeri polne identifikacije zapisov: 
 

SIPAT#101 Zapis številka 101 baze SIPAT 

SIMAP#1001 Zapis številka 1001 baze SIMAP 

3#214 Zapis številka 214 baze številka 3 

SIZAR# Vsi zapisi baze SIZAR 

BIBL#1:4 Zapisi 1, 2, 3 in 4 baze BIBL 
 
 
 Primeri izpisov iz skupka (cluster) baz: 
 

CLS> T/5 PAT90#1 Zapis št. 1 iz baze PAT90 

CLS> D/5 13#12:14  Zapisi 12, 13 in 14 iz baze št.13 (PAT91) 

CLS> T PAT91#1,#3:5,PAT90#1,#5 Zapisi 1, 3, 4, 5 iz PAT91 in 1, 5 iz PAT90 

CLS> D/5 PAT91#10:3  Zapisi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 iz baze PAT91 
 
 
 
2. Izpis zapisov - zadetkov iz množice, ki smo jih predhodno izbrali z uporabo ukaza 

SELECT 
 
  TYPE (/Format_izpisa) (#S-ident) (Seznam_zadetkov) 
 
 #S-ident pomeni tu identifikacijo izbrane množice. Če ta parameter izpustimo, se 

izpisuje nazadnje izbrana množica. "Seznam_zadetkov" pomeni omejitev na 
posamezne zadetke izbrane množice. Če tudi tu ne navedemo seznama, se izpiše 
množica v celoti. 

 
 
 Primeri: 
 

TYPE/5 #S2 (1,3,7:10) Seznam zadetkov: izpišemo zapise 1, 3, 7, 8, 9 in 10 
selekcije #S2. Znotraj množice so zadetki urejeni 
časovno - zapis št. 1 je bil prvi vpisan v bazo. 

TYPE #S2 Izpis vseh zadetkov selekcije #S2 

TYPE Izpis vseh zadetkov zadnje selekcije 

TYPE (1,3) Izpis zadetkov 1 in 3 v zadnji selekciji 
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 V skupku baz (cluster) ločimo absolutno in relativno oštevilčenje zadetkov izbrane 
množice. 

 
 Primeri: 
 

 Absolutno 

CLS> Type /5 #S1 (1) 

CLS> T #S1 (HIT=5:1) 

CLS> T /5 #S1 (4) 

CLS> T #S1 (1,4:5,7) 

 Relativno 

CLS> TYPE /5 #S1 (SIPAT=1) 

CLS> T /5 #S1 (YUPAT=2:1,SIPAT=3:1) 

CLS> T /5 #S1 (YUPAT=1) 

CLS> T /5 #S1 (YUPAT=1,SIPAT=1:2,4) 
  
 
Zapis lahko izpišemo v celoti ali le po posameznih poljih. Razvoj on-line iskalne strategije 
vključuje kontrolne izpise, da se prepričamo o primernosti izbranih zapisov. Če so bili 
predhodni izbori preširoki, nam ti izpisi omogočajo nadaljnje, bolj poglobljeno raziskovanje že 
izbranih zapisov. Kadar izberemo majhno število zapisov, lahko v njih poiščemo nadaljnje 
primerne iskalne elemente (besedne sinonime, klasifikacije..), s katerimi razširimo naš izbor. 
Pri določanju primernosti zapisa nam največkrat zadostuje bežen pregled njihovih naslovov, 
vsebinskih klasifikacij, datumov objav in podobno, in nam ni potrebno izpisati celotnega zapisa 
(referenc). Sistemska izpisna formata SCAN (pregled po naslovih) in BROWSE (SCAN + 
datum + vsebinski opisi/klasifikacijske kode) sta namenjena tovrstnim hitrim izpisom. Ko je 
European Space Agency konec leta 1988 uvrstila v novo metodologijo tudi ta dva formata, je 
želela z nizko ceno le-teh pritegniti uporabnike k razvijanju "on-line" iskalnih strategij. Dražji in 
popolnejši sistemski izpisni formati so: INFO, ki razširi BROWSE z informacijskimi polji 
(izumitelji patentov, prijavitelji patentov..), REFERENCE, ki vsebuje namesto vsebinskih opisov 
referenčna polja, FULL pa je polni format. V vsaki bazi je osnova za določitev izpisnih formatov 
pomenska kategorizacija polj: 
 
KATEGORIJA POMEN POLJA 
1 Naslov 
2 Datum objave 
3 Deskriptorji in klasifikacijske kode 
4 Informacijska polja (izumitelji, prijavitelji ...) 
5 Referenčna polja 
6 Rezervna kategorija 

 
 
Kategorizacija polj določi tudi sistemske izpisne formate, ki so na voljo vsem uporabnikom 
sistema: 
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KATEGORIJE 
POLJ 

ŠTEVILČNA 
OZNAKA 

IME FORMATA 

1 1 SCAN 
1 do 3 2 BROWSE 
1 do 4 3 INFO 
1, 2, 4 in 5 4 REFERENCE 
1 do 6 5 FULL 
1 do 6 6 Izpišejo se tudi prazna polja. 
1 do 6 7 Oblikovani polni format, ki pa ni dosegljiv pri vseh 

bazah. 
 
 
Primeri izpisov: 
 
003> T /4 #3566 Izpis zapisa #3566 v REFERENCE formatu 

003> T /INFO #356 Izpis zapisa #356 v INFO formatu 

003> T /3 #356 Izpis zapisa #356 v INFO formatu 

003> T #77 Izpis naslova (format 1) zapisa #77 
 
 
Namesto uporabe sistemskega formata, lahko v ukazih TYPE in DISPLAY navedemo 
konkretna polja, ki jih želimo izpisati. 
 
Primer: 
 
011> T/TI,IN,PA #320088 
 PAT90#320088 
 TI: PROCESS FOR PRODUCING BY CHROMATOGRAPHY A NON-

INFECTIOUS ANTIHEMOPHILIC FACTOR WITH HIGH PURITY 
 IN: SMITH ANDREW 
 PA: OCTAPHARMA AG 

 
 
Pri izpisu lahko navedemo tudi format, ki ga sami definiramo (uporabniško definiran format). Z 
ukazom SET je možno definirati do devet takih formatov, in sicer z oznakami U1, U2, do U9. 
 
Primera: 
 
002> SET U1 TI,IN,PA Definicija formata U1 

002> T/U1 #88  Izpis zapisa #88 v formatu U1 - isto dosežemo z ukazom  T 
/TI,IN,PA #88. 

 
 
Poleg tega, da določa lastne formate, lahko uporabnik izpis tudi dodatno oblikuje. Pri definiciji 
lastnih formatov namreč uporabnik določi tako vsebino kot tudi obliko zapisa. Vsebino 
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izpisanega zapisa določa seznam polj, ki so navedena v uporabniškem formatu.  
 
Izpis posameznega polja zapisa se deli na oznako in vsebino polja. 
 
Primer: 
 
Oznaka Vsebina 

TI:  PROCESS FOR PRODUCING BY CHROMATOGRAPHY A NON-
INFECTIOUS ANTIHEMOPHILIC FACTOR WITH HIGH PURITY 

 
 
 
Z uporabo enačaja lahko oznako v izpisu spremenimo ali pa celo izpustimo. Besedilo, ki sledi 
enačaju, se bo izpisalo namesto oznake polja, če pa za enačajem ni besedila, ostane izpis 
brez vseh oznak polja. 
 
Primera: 
 
011> SET U1 TI=NASLOV 
011> D/U1 
 
NASLOV: PROCESS FOR PRODUCING BY CHROMATOGRAPHY A NON-

INFECTIOUS ANTIHEMOPHILIC FACTOR WITH HIGH PURITY 

011> SET U2 TI= 
011> D/U2 
 
  PROCESS FOR PRODUCING BY CHROMATOGRAPHY A NON- 

INFECTIOUS ANTIHEMOPHILIC FACTOR WITH HIGH PURITY 
 
 
Nadalje lahko obliko izpisa oblikujemo s pomočjo tabulatorjev. Izpisna vrstica ima sedem 
tabulatorjev: T1 (10. stolpec vrstice), T2 (20. stolpec), do T7 (70. stolpec). Z dvopičjem lahko 
dosežemo, da se vsebina določenega polja začne izpisovati v enem izmed stolpcev od T1 do 
T7. 
 
Primer: 
 
002> D /IN:3  Vsebina polja IN naj se začne izpisovati na T3 
 
     T1               T2                T3                T4               T5                T6                 T7 
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012 
 
       IN:         SMITH ANDREW 
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Kadar želimo v eni vrstici izpisati več polj, jih v definiciji ne ločujemo z vejico, temveč vežemo s 
pomišljajem. 
 
Primer: 
 
 011> SET U1 TI=TITLE,PC=COUNTRY:2-PN=NUMBER:4 

 
 
Tako sestavljen uporabniški format določa, da se izpis polja TI začne v novi vrstici in da se 
namesto oznake polja izpiše izraz "TITLE", da se vsebina polja PC začne izpisovati v novi 
vrstici na T2, pri čemer se namesto oznake polja izpiše izraz "COUNTRY", v isto vrstico pa se 
na T4 izpiše še PN, ki ga zamenja z izraz "NUMBER". 
 
Izpis primera bo na ekranu videti tako: 
 
011> D /U1 
 
 TITLE: NICKEL BASE SUPERALLOYS AND HEAT TREATMENT 
 COUNTRY: AU  NUMBER: 87182487 

 
 
Pripravimo si lahko tudi povsem poljubno obliko izpisa, na primer: 
 
001> D /TI=NASLOV:2,PA=NOSILEC:2,PS=PREDNOST:2-PR=-PT= (1) 
 
SIPAT#124 (HIT=1) 
 NASLOV: Inhalator z doziranjem 
 NOSILEC: AKTIEBOLAGET DRACO 
 PREDNOST: 8104239 SE 8-JUL-1981 

 
 
Pri uporabi tabulatorjev moramo predvideti tudi prostor za oznako polja. V zgornjem primeru 
se začne vsebina polja PN na T4, njegova oznaka pa v stolpcu T3+1. 
 
Primer: 
 
 011> SET U3 PC=COUNTRY:2-PN=NUMBER:3 

 
 
V tem primeru imamo napako v določitvi formata, saj se vsebini polja PC (T2 do T3-1) in 
oznake polja PN (T2+1 do T3-1) prekrivata. Ena od pravilnih možnosti bi bila, da bi v izpisu 
izpustili oznako polja PN, za polje PC pa uporabili krajšo oznako. 
 
Primer: 
 
 011> SET U3 PC=OBJAVA:2-PN=:3 
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Tako pripravljen uporabniški format lahko združujemo tudi z neposrednimi ukazi za izpis. 
 
Primer: 
 
011> D /TI=NASLOV,U3#212 
 
 NASLOV: FOAM MAKING AND DISPENSING APPARATUS AND DISPENSING 

CHAMBER THEREFOR 
 OBJAVA:  AU 83998289 

 
 
Posebej lahko tabuliramo tudi podpolja izbranega polja. 
 
Primer: Tabuliranje podpolj polja mednarodne patentne klasifikacije 
 
011> D /IC=KODE:2:4:6#32 
 
 KODE: C 08F 283/06, C 08F 283/04, C 08F   2/50, 
  C 08G  65/12, C 08G  18/22, C 08G  18/20, 
  B 32B  27/18 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

POSEBNOSTI POIZVEDB 
  
 
 
 
Pri poizvedbah po različnih bazah prihaja do posebnosti, ki lahko odločilno vplivajo na 
uspešnost poizvedbe. Predvsem se to nanaša na posamezna polja baz, ki zahtevajo točno 
določen način vpisovanja podatkov. 
 
 
1. Iskanje po mednarodni patentni klasifikaciji 
 
Vse baze na sistemu, ki pokrivajo področje patentov, vsebujejo polje IC, nekatere pa dodatno 
še polje MI. Vsebina teh polj je klasifikacijski znak v skladu z mednarodno patentno 
klasifikacijo. 
 
Pri pripravi polj upošteva Urad WIPO standard št. 8 (Standard recording of international patent 
classification (IPC) symbols on machine-readable records). Ta standard predvideva naslednjo 
strukturo polja: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C  0 8 F  2 1 0 / 1 6    

A  6 1 K    9 / 0 2    
 
 
Posamezni deli polja imajo naslednji pomen: 
 
 1 oznaka oddelka (section: A, B, C ...) 
 2 obvezno prazno mesto 
 3, 4 oznaka razreda (class: 01, 61, 21 ...) 
 5 oznaka podrazreda (subclass: C, D, K ...) 
 6  obvezno prazno mesto 
 7,8,9 oznaka skupine, poravnana desno (group: 9, 61, 259 ...) 
 10 ločilo: poševna črta ali dvopičje 
 11 do 15 oznaka podskupine, poravnana levo (subgroup: 02, 197, 3415 ...) 
 
Pri pisanju poizvedbe moramo posebno natančno upoštevati prazni mesti 2 in 6, ter možna 
prazna mesta 7 ali 8, kot je to prikazano na dveh primerih v zgornji tabeli. Mest od 13 do 15 ne 
izpolnjujemo s praznimi mesti. 
 
 
2. Iskanje po dunajski klasifikaciji 
 
Posebnosti pri iskanju po mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Dunajska 
klasifikacija) izhajajo predvsem iz načina zapisa te klasifikacije. Koda je sestavljena iz treh 
delov, ki jih lahko sestavljata ena ali dve cifri, med deli pa je ločilo v obliki pike (.).  
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Primeri: 
 
 3.1.1 
 3.13.1 
 3.13.23 
 26.1.1 
 26.1.24 
 26.15.25 
 
Ker program dovoljuje krajšanje besed ali fraz (truncation) samo, če je koren besede dolg 
najmanj tri znake, je potrebno iskano kodo po dunajski klasifikaciji vedno vpisati v narekovajih. 
 
Primeri: 
 
S VC= "3.1.1" 

S VC= "3.13"? 

S VC= "3.13.23" 

S VC= "26."? 

S VC= "26.1.2"? 

S VC= "26.15"? 
 
 
Med bazami na sistemu so v prikazu prvega dela kode rahle razlike. Tako je v bazi BIBL (10) 
uporabljena vodilna ničla, npr. 01, 02, 03, 06, 09, v bazah SIZAR (3) in SIZAP (6) pa oblika, 
kot je opisana v zgornjih primerih. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEZNAM UKAZOV 
 



 

 
 BEGIN-1 

 

BEGIN 
  
 
 
 
Ukaz pomeni izbor ene ali več baz in začetek dela v izbrani skupini. Podatek o tem, katere 
baze se lahko odpira istočasno, je vpisan v osnovnih podatkih o bazah. Okrajšava ukaza je 
"B". 
  
Format:  
  
 BEGIN  ident-baze(,...) 
  
 ident-baze          <- Pripadajoča številka ali okrajšano ime baze 
    
Primeri: 
 

TOP> BEGIN 2 Vstop v bazo številka 2 

TOP> B SIPAT Vstop v bazo SIPAT (Slovenski patenti) 

TOP> B YUPAT,SIPAT Nastanek skupka (cluster) dveh baz: YUPAT 
(Jugoslovanski patenti) in SIPAT (Slovenski patenti) 

TOP> B SIPAT,7 Nastanek clustra dveh baz: SIPAT (Slovenski patenti) 
in baze številka 7 
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DISPLAY 
  
 
 
 
Z ukazom DISPLAY izpišemo zapise zadetkov iz izbrane baze ali skupka (cluster) baz po 
opravljeni poizvedbi. Ukaz nam zapise izpisuje postopoma. Okrajšava ukaza je "D".  
 
 
1. Izpis seznama zadetkov iz množice, ki smo jih izbrali s predhodno uporabo 

ukaza SELECT 
 
Format: 
 
 DISPLAY (/Format_izpisa) (#S_ident) (Seznam_zadetkov) 
 
 Format_izpisa Predhodno pripravljen seznam polj, ki jih ukaz 

DISPLAY izpiše na ekranu. Seznam osnovnih 
formatov se nahaja na koncu podatkov o 
posameznih bazah. Format /5 je običajno najbolj 
uporabljan format izpisa. 

 
 #S_ident: Označitev izbrane množice. Če ta parameter 

izpustimo, se izpisuje nazadnje izbrana množica. 
 
 Seznam_zadetkov: Imenovanje posameznih zadetkov izbrane množice. 

Če seznama ne navedemo, se izpiše celotna 
množica. 

 
Primeri: 
 
D /5 #S2 (1,5,7:9) Izpis zapisov 1, 5, 7, 8 in 9 izbora #S2 

DISPLAY #S4 Izpis vseh zadetkov izbora #S4 

DISPLAY Izpis vseh zadetkov zadnjega izbiranja 

D (1,4) Izpis zadetkov 1 in 4 zadnjega izbora 
 
 
V skupku (cluster) baz ločimo absolutno in relativno oštevilčenje zadetkov izbrane množice. 
 
Primer: 
 
YUPAT 3 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY Zadetki v bazi jugoslovanskih 

patentov 

SIPAT 296 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY Zadetki v bazi slovenskih patentov 
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#S1 299 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY Zadetki v skupku (cluster) 
jugoslovanske in slovenske baze 

 
 
V tem primeru imamo tako na voljo več možnih ukazov za izpis rezultatov na ekran. 
 
Primeri: 
 
CLS> DISPLAY /5 #S1 (1) 

CLS> D /5 #S1 (YUPAT=1) 

CLS> D /5 #S1 (4) 

CLS> DISPLAY /5 #S1 (SIPAT=1) 

CLS> D #S1 (HIT=5:1) 

CLS> D /5 #S1 (YUPAT=2:1,SIPAT=3:1) 

CLS> D #S1 (1,4:5,7) 

CLS> D /5 #S1 (YUPAT=1,SIPAT=1:2,4) 
  
 
2. Izpis posameznega zadetka 
 
Format: 
 
 DISPLAY (/Format_izpisa) Ident_zapisov  
  
 Ident_zapisov Imenovanje posameznega zadetka izbrane 

množice. Če imenovanje izpustimo, se izpiše 
celotna množica. 

 
Primer: 
 
DISPLAY /5 #126 Izpis zapisa 126 baze št. 11 v formatu 5 

 
 
V primeru skupka (cluster) baz uporabimo polno identifikacijo zapisov: 
      
 DISPLAY (/Format_izpisa) (ident_baze) (#številka_zapisa:številka_zapisa) 
  
Primeri označitve zapisov za izpis iz skupka (cluster) baz: 
 
D/5 SIMOD#1 Izpis zapisa 1 iz baze SIMOD 

D/5 10#12:14 Izpis zapisov 12, 13 in 14 iz baze št. 10 (BIBL) 

D YUPAT#1,#3:5,SIPAT#1,#5 Izpis zapisov 1, 3, 4 in 5 iz baze YUPAT ter 
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zapisov 1 in 5 iz baze SIPAT 

D/3 SIZAR#10:3 Izpis zapisov 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 in 3 iz baze 
SIZAR 
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EXPAND 
  
 
 
 
Ukaz EXPAND omogoča pregledovanje kazal (indeksov) iskanih pojmov. Na ta način si lahko 
pomagamo, ko ne poznamo natančne oblike iskanega pojma (npr. natančnega imena 
prijavitelja). Ukaz nam na ekranu prikaže vsebino dvajsetih zapisov kazala. Okrajšava ukaza je 
"E". 
 
Pri tem ločimo med pregledovanjem po osnovnem (basic) in dodatnih (additional index) 
kazalih. Vsebina teh kazal je opisana pri vsaki bazi posebej. 
 
1. Osnovno kazalo 
 
Pri pregledovanju po osnovnem kazalu ni potrebno označevanje kazala. Vsebina osnovnega 
kazala je opisana v osnovnih podatkih o posamezni bazi. 
 
Primera: 
 
E MONITOR Prikaz vsebine osnovnega kazala pri prvi besedi s korenom 

E MONITOR/AB Prikaz vsebine osnovnega kazala pri prvi besedi s korenom 
MONITOR, le da smo se omejili samo na polje AB 

 
 
2. Dodatna kazala 
 
Pri pregledovanju dodatnih kazal moramo najprej označiti kazalo, ki ga želimo pregledovati, 
nato pa sledi vpis iskanega izraza. 
 
Format: 
 
 011> E oznaka_kazala=iskani_izraz 
 
 oznaka_kazala Predpona, s katero je označeno kazalo. Seznam 

kazal je za vsako bazo vpisan v osnovnih podatkih o 
bazi. 

 
E PA=ISKRA Pregled dodatnega kazala PA na strani, ki ga začnejo 

fraze s korenom ISKRA 

E PD= Dodatno kazalo PD odpremo na začetku 

E Nadaljevanje pregleda po istem kazalu 
 
Pri pregledu kazal si dodatno pomagamo še s klasifikatorji, ki so: 
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/PHRASE Pregledovanje po kazalu fraz Uporabljamo pri poljih, ki so razvrščena 
(indeksirana) po frazah 

/WORD Pregledovanje po kazalu besed Uporabljamo pri poljih, ki so razvrščena 
(indeksirana) po besedah in frazah 

/TOP Skok na začetek kazala  
 
 
Primeri: 
 
E/PHRASE PA=VERLAG Izpis iz kazala fraz polja PA 

E/WORD PA=VERLAG Izpis iz kazala besed polja Pa 

E/TOP Skok na začetek osnovnega kazala 

E/TOP=IC Skok na začetek kazala polja IC 
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HELP 
  
 
 
 
Z ukazom HELP lahko pregledamo on-line navodila. Okrajšava ukaza je "H".  
 
Navodila za uporabo INFO ukazov so organizirana v drevesno strukturo: 
 
 
 
(1) Osnovni nivo:  
(vrh drevesa) 

 Topic?      

         

          

(2) Podnivo 1: SELECT 
subtopic? 

   SHOW 
subtopic? 

  

          

          

(3) Podnivo 2:    DATABASE ENTITY FIELD 
 
 
Format: 
 
 HELP (ključ) 
 
 Če ključa ne navedemo, nas ukaz HELP postavi na vrh drevesa v osnovni nivo (1). 

Uporaba zaporedja ključev nas privede na ustrezni podnivo (2). 
 
Primeri: 
 
TOP> HELP V osnovnem nivoju (1) želimo seznam vseh glavnih 

ključev, o katerih lahko dobimo informacije. 

TOP> H SHOW Ukaz nas postavi na SHOW podnivo (2), na katerem so 
osnovne informacije o tem ukazu in seznam ključev, ki 
vodijo na podnivoje s podrobnejšimi informacijami tega 
ukaza (DATABASE, ENTRY, FIELD..) . 

TOP> H SHOW FIELD Podnivo vsebuje opis ukaza SHOW FIELD. 
 
 
 
Znotraj ukaza HELP lahko uporabljamo naslednje podukaze: 
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1.) (ključ) <RETURN> Z navedbo izbranega ključa tekočega nivoja se 
pomaknemo navzdol na ustrezen podnivo. 

2.) ? <RETURN> Vprašaj ponovi izpis vsebine tekočega nivoja. 

3.) * <RETURN> Izpis vseh podnivojev, ki neposredno sledijo tekočemu 
nivoju. 

4.) <RETURN> Z nižjih nivojev se vrnemo po drevesu za 1 nivo višje, z 
nivoja (1) pa zapustimo HELP. 

5.) <CTRL-Z) Zapustimo HELP (neodvisno od nivoja). 
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LOGOFF 
  
 
 
 
Z ukazom LOGOFF končamo sejo in zapustimo sistem. Okrajšava ukaza je "LO". Če želimo 
kasneje nadaljevati z začetim delom, uporabimo podukaz /KEEP. 
 
Primer 1: 
 
012> SH TI 
17-JAN-1991 17:33:30, Host_time= 1.123 hours, Session OMEGA/153 
012> LOGOFF 

 
Z ukazom smo končali sejo z oznako OMEGA/153 in zapustili sistem. 
 
Primer 2: 
 
012> ? TI 
17-JAN-1991 17:33:30, Host_time= 1.123 hours, Session ALFA/11 
012> LO/KEEP 

 
Z ukazom smo končali sejo ALFA/11 in shranili rezultate poizvedovanja ter zapustili sistem. S 
poizvedovanjem moramo nadaljevati v roku dveh dni, potem sistem zbriše podatke o 
predhodnih poizvedbah.  
 
Ob zaključku dela nam sistem izpiše osnovne podatke o seji. 
 
Primer: 
 

002> LOGOFF 
 
OMEGA logged out at 18-DEC-1996 08:58:08.21  
  
Accounting information:  
Buffered I/O count: 150 Peak working set size:3024 
Direct I/O count: 35 Peak page file size:44080 
Page faults: 454 Mounted volumes:0 
Charged CPU time: 0 00:00:00.31 Elapsed time: 0 00:01:20.32 
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SELECT 
  
 
 
 
S pomočjo ukaza SELECT izbiramo želene zapise iz izbrane baze ali skupka (cluster) baz. 
Okrajšava ukaza je "S". 
 
Splošen format ukaza je: 
 
 SELECT iskalni_izraz 
 
Iskalni_izraz mora biti sintaktično pravilna kombinacija iskalnih elementov (Search Terms) 
povezanih z logičnimi operatorji. Glede na različne vrste polj se spreminja tudi sintaksa ukaza. 
 
1. Iskanje po tekstualnih poljih 
 
Za iskanje po tekstualnih poljih se uporablja osnovni format ukaza. Iskalni pojmi so 
posamezne besede, ki jih lahko povezujemo z enim ali več besednimi operatorji. Ti so: 
       
a) Besedni operator WITH - W 
 
Primeri: 
 
S LIQUID(W)CRYSTAL Besedi LIQUID naj sledi beseda CRYSTAL 

S LIQUID()CRYSTAL Besedi LIQUID naj sledi beseda CRYSTAL 

S LIQUID(3W)CRYSTAL Med iskanima pojmoma so lahko vrinjene 
do 3 besede 

S LIQUID(3)CRYSTAL Med iskanima pojmoma so lahko vrinjene 
do 3 besede 

S VIDEO()(RECORDER,PLAYER) Besedi VIDEO naj sledi beseda 
RECORDER ali pa PLAYER 

S (SIDA,AIDS)()VIRUS Besedi SIDA ali AIDS naj sledi beseda 
VIRUS 

S VITAMIN()(A,B,C) Iščemo VITAMIN A ali B ali C 

S LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY Iščemo zaporedje treh iskanih besed 
 
 
 
b) Besedni operator SUBFIELD - S 
 
Primera: 
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S ROTARY(S)PRINTING Besedi ROTARY in 

PRINTING sta v istem 
podpolju, pri čemer vrstni red 
ni važen. 

S PA=(JOZEF,JOSEF,JO_EF)(S)(STEFAN,ŠTEFAN) Možne različice iskanih besed 
so: Inst Jozef Stefan, Ins 
Štefan Jožef, Josef Stefan, 
Stefan Jozef, Ins Štefan 
Jozef... 

 
 
c) Besedni operator FIELD - F 
 
Primer: 
 
S SKI(F)BOOT Besedi SKI in BOOT sta v istem polju 

                          
 
2. Iskanje po fraznih poljih 
 
Pri iskanju po fraznih poljih je sintaksa ukaza: 
 
 SELECT oznaka_polja=iskalni_izraz 
 
 oznaka_polja Dvočrkovna oznaka polja, po katerem želimo iskati 
 
Primeri: 
 
SELECT PC=SI  

S PA=ISKRA ? Krajšanje fraze z vprašajem 

S IN="SCHMIDT, H." Frazo, ki vsebuje znake, ki niso alfanumerični, npr. vejico 
ali piko, zapremo z narekovaji 

S PA,IN=ABRAMOV G? Iskanje fraze v poljih PA in IN 

S PC,PR=US,DE Iskanje držav US in DE v poljih PC in PR 
 
 
3. Iskanje po numeričnih poljih 
 
Pri iskanju po numeričnih poljih je sintaksa ukaza: 
 
 SELECT oznaka_polja=iskalni_izraz 
 
 oznaka_polja Dvočrkovna oznaka polja, po katerem želimo iskati 
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Primeri: 
 
S AP=9200003 Številčna vrednost 

S AP=9200003:9200010 Omejen interval 

S AP=:9200010 Zgoraj omejen interval 

S AP=9200010: Spodaj omejen interval 

S AP=1172:1175,1177,1180 Seznam števil in intervalov 

S PS,PN=441555 Iskanje po dveh različnih numeričnih poljih 
 
 
4. Iskanje po datumskih poljih 
 
Pri iskanju po datumskih poljih je sintaksa ukaza: 
 
 SELECT oznaka_polja=iskalni_izraz 
 
 oznaka_polja Dvočrkovna oznaka polja, po katerem želimo iskati 
 
Primeri: 
 
S PD=12-FEB-1993 Datum v normalni obliki 

S PD=19930312 Datum v reverzni obliki 

S PD=MAR-1993 (199303) Marec 1993 

S PD=3-MAR-1993:2-DEC-1993 Časovni interval 

S PD=1993 Objave v letu 1993 

S PD=:1993 Objave do leta 1993 

S PD=1993: Objave od leta 1993 

S PD=1992:1994  Objave v letih 1992, 1993 in 1994 
 
 
5. Kombinacija s predhodnimi izbiranji 
 
Če smo z ukazom SELECT že N-krat izbirali v dani bazi ali skupku (cluster) baz, se lahko pri 
N+1 izboru sklicujemo na rezultate predhodnih selekcij. Seznam izbranih množic izpišemo z 
ukazom SHOW SETS. 
 
Primeri: 
 
S #S AND PC=SI N+1 izbor pomeni omejitev N-tega izbora na slovenske objave 

S #S3 AND PD=1992 Omejitev izbora št. 3 na leto 1992 
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S #S1:3 Skupek vseh izborov 1, 2 in 3 

S #S3:5,8,10:11 Skupek izborov 3, 4, 5, 8, 10 in 11 

S #S4: Skupek izborov 4 do N 
 
 
6. Sklicevanje na pregled kazal 
 
Sklicujemo se na elemente tekoče strani iskalnega kazala (indeksa). Če smo z ukazom 
EXPAND ali VIEW predhodno izbrali tekočo stran v želenem kazalu, se lahko na elemente 
tekoče strani tega kazala tudi sklicujemo. Taka stran vsebuje do 20 zaporednih elementov iz 
kazala in jo lahko izpišemo v celoti ali delno z ukazom SHOW ENTRY. 
 
Primeri: 
 
S #E2 Izbor skupka vseh elementov odprte strani 

S #E3 AND PD=1993 Kombinacija vhoda št. 2 in časovne omejitve 

S #E3:15,19 Izbor skupka vhodov od 3 do 15 in vhoda 19 
 
 
7. Logični operatorji 
 
Med izborom z ukazom SELECT lahko iskalne elemente povezujemo z logičnimi operatorji. 
 

OPERATOR OKRAJŠAVA OPIS 

AND * Rezultat so samo tisti zapisi, ki vsebujejo oba  
elementa istočasno 

OR ; Rezultat so tisti zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od 
želenih elementov 

NOT - Operator uporabljamo za omejitev področja baze, po 
katerem iščemo 

ANOT *- Rezultat so tisti zapisi, ki vsebujejo prvi element, ne pa 
tudi drugega 

 
 
8. Krajšanje izrazov (truncation) 
 
Med iskanjem lahko izraze krajšamo samo v primeru, ko iščemo po besednih ali fraznih poljih. 
Možno je krajšanje samo na desni strani fraze ali besede, najmanjše število znakov pred 
krajšanjem pa je tri. Znak za okrajšavo je vprašaj "?", ki nadomesti katerekoli znake.  
 
Primeri: 
 
S ELEKTRO? ELEKTRONSKI, ELEKTROLITSKE, ELEKTROPLOČEVINA, 
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ELEKTRO, ELEKTRODA, ELEKTRON 

S ELEKTRO?()MOTOR ELEKTRO MOTOR, ELEKTRONSKI MOTOR, ELEKTRIČNI 
MOTOR 

S EL? Program javi napako, ker morajo biti pred znakom za 
krajšanje najmanj trije znaki. 

S ELE? Program normalno deluje, čeprav je število rezultatov lahko 
nenormalno veliko. 
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SET 
  
 
 
 
S pomočjo ukaza SET lahko opredelimo okolje, v katerem delamo. Ukaz SET nima okrajšane 
oblike. 
 
 
1. SET DATE 
 
S tem ukazom preklapljamo med normalno in reverzno obliko izpisovanja datumov. Normalna 
oblika izpisa je 25-SEP-1995, reverzna oblika pa 19950925. 
 
Format: 
 
 SET DATE NORMAL 
 SET DATE REVERSE 
 
 
2. SET DETAIL 
 
Določamo osnovno nastavitev izpisa SHOW SET. 
 
Format: 
 

SET DETAIL ALL Izpišejo se vsi podatki do sedaj izbranih množic z 
vsemi vmesnimi in končnim rezultatom. 

SET DETAIL NO Izpišejo se le končni rezultati izborov. 

SET DETAIL DATABASE Izpišejo se izbori po posameznih bazah in končni 
rezultat. 

 
 
3. SET PASSWORD 
 
Ukaz nam omogoča spremembo uporabniškega gesla. 
 
Format 
 
 SET PASSWORD 
 
 
Primer: 
 
OLD PASSWORD: Vpišemo dosedaj veljavno geslo. 

NEW PASSWORD: Vpišemo novo geslo, ki mora imeti najmanj šest znakov. 
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VERIFICATION: Ponovimo vpis novega gesla. 
 
Po končanem spreminjanju gesla velja novo geslo. 
 
 
4. SET TERMINAL 
 
S tem ukazom se določa vrsta terminala. Pri tem ločimo med terminali, ki uporabljajo ANSI 
standard, in tistimi, ki ANSI sekvenc ne izpisujejo. 
 
Format: 
 
 SET TERMINAL ANSI 
 SET TERMINAL TTY 
 
 
4. SET Ux 
 
S tem ukazom določamo uporabniške izpisne formate U1, U2 do U9. 
 
Format: 
 
 SET U1 
 
Primera: 
 
SET U1 TI,IN,PA Določili smo nov izpisni format "U1", ki nam bo vedno izpisal 

vsebino polj TI, IN in PA, in sicer vsebino vsakega polja v 
novo vrstico. 

D /U1 Uporaba novega formata za prikaz izbranih podatkov. 
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SHOW 
  
 
 
 
Ukaz SHOW omogoča izpis različnih informacij: 
 
- Seznam imen, številk in stanj podatkovnih baz (SDL) 
- Osnovni podatki izbranih baz (DATABASE, CLUSTER) 
- Opis polj izbrane baze ali skupka (cluster) (FIELD, INDEX, ADDITIONAL, BASIC, 

REFERENCE) 
- Iskalni pogoji in število zadetkov predhodnih izborov (SELECT) (SET, SETS) 
- Ponovni izpis tekoče strani izbranega kazala (VIEW, EXPAND) (ENTRY) 
- Datum, ura, host_time in identifikacija seje (TIME) 
 
Okrajšava ukaza je "SH" ali vprašaj "?". 
 
Format: 
 
 SHOW ključ 
 
 ključ  iskana informacija 
 
 
1. SHOW ADDIT 
 
Izpis polj, ki imajo samostojna dodatna iskalna kazala (Additional Index). Okrajšava ukaza je 
"SH A" ali "? A". 
 
Primeri: 
 
001> SH ADDITIONAL  

001> SH ADDITIONAL/WORD Besedna dodatna kazala 

001> SH A/PHRASE Frazna dodatna kazala 

001> SH A/NUMBER Numerična dodatna kazala 

001> SH ADDIT/DATE Datumska dodatna kazala 
 
 
 
2. SHOW BASIC 
 
Izpis iskalnih polj osnovnega kazala (Basic Index) dane baze ali skupka (cluster). Okrajšava 
ukaza je "SH B" ali "? B". 
 
Primeri: 
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001> SH BASIC Izpis vseh iskalnih polj osnovnega kazala 

001> SH B Izpis vseh iskalnih polj osnovnega kazala 

001> SH BASIC/WORD Osnovno kazalo besed 

001> SH B/PHRASE Osnovno kazalo fraz 
 
 
 
3. SHOW CLUSTER 
 
Izpis osnovnih informacij o odprtem skupku (cluster) baz. Okrajšava ukaza je "SH C" ali "? C" 
 
Primer: 
 
 CLS> SHOW CLUSTER 
 
 CLUSTER # Last update Records Name 
 SIMOD 2 21-SEP-1995 473 SI Models 
 SIMAP 5 21-SEP-1995 864 Model Applications 
  ------ 
 Total of accesable records:  1337 
 Basic: TI 
 Additional: KA, RD, PD, KP, AD, AP, KM, IN, PA, AR, IC, MA, PR, PS, PT, LS, ON, 

OP, VR, RT, TD, SK 
 CLS> 
 
 
Skupek baz (cluster) iz primera je sestavljen iz dveh baz in sicer SIMOD in SIMAP. Skupaj je 
dostopnih 1337 zapisov. V osnovnem kazalu skupka je polje TI, seznam dodatnih kazal 
skupka je unija kazal posameznih baz. 
 
 
4. SHOW DATABASE 
 
Izpis osnovnih informacij o določeni bazi ali bazah. Okrajšava ukaza je "SH D" ali "? D". 
 
Primer: 
 
 003> SHOW DATABASE 
 
 DATABASE 3, SIZAR Številka in akronim 
 Name: SI Trademarks Ime baze 
 Owner: UVIL Lastnik 
 Contents: Trademarks Registrated or Published in SloveniaVsebina 
 Records: 3725 Število zapisov 
 Basic: TI,TL,TR Osnovno iskalno kazalo 
 Additional: AP, AD, KA, RD, PR, PS, PT, PD, KP, PA, AR, IC, VC, CO, KM, LS, 

ON, OP, VR, RTDodatna 
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iskalna kazala 
 Created on 18-JAN-1993, last update on 21-SEP-1995 Datum postavitve in zadnjih 

sprememb baze 
 003> 
 
 
Primeri: 
 
008> SH D Informacije o bazi št. 8 

002> SH D Informacije o bazi št. 2 

TOP> SH D Napačno: na osnovnem nivoju (TOP) nismo povezni z 
nobeno bazo 

TOP> SH D 10 Pravilno: informacije o bazi 10, ker je ta točno navedena 

003> ? D BIBLIO Informacije o bazi z akronimom "BIBLIO" 

003> ? D SI* Vse baze, katerih akronim se začne na "SI" 

TOP> ? D * Izpis vseh baz na sistemu 

002> SH D 1:3,7,15:13 Izpis baz v zaporedju: 1, 2, 3, 7, 15, 14, 13 

CLS> ? D Informacije o vseh bazah trenutno odprtega skupka baz 
 
 
5. SHOW ENTRY 
 
Izpis odprte strani tekočega kazala. Okrajšava ukaza ja "SH E" ali "? E". 
 
Primeri: 
 
SH ENTRY Izpis celotne strani 

? E 2 Izpis drugega elementa odprte strani 

SH E 1:6,8 Izpis elementov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 8 odprte strani 
 
 
6. SHOW FIELD 
 
Izpis seznama polj želene baze ali skupka (cluster) baz. Okrajšava ukaza je "SH F" ali "? F". 
 
Primeri: 
 
001> SHOW FIELD Izpis seznama polj baze št. 1 

001> S FIELD TI Podatki o polju TI 

001> SH F KA,KD Podatki o poljih KA in KD 

001> SH FIELD K? Seznam polj, katerih oznake se začnejo s "K" 
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001> SH F/INDEX Seznam vseh indeksiranih polj baze 1 

001> ?  FIELD/NOINDEX Seznam neindeksiranih polj baze 1 

001> ? F/BASIC Seznam polj osnovnega kazala (Basic Index) 

001> SH F/ADDITIONAL Seznam polj iz dodatnih kazal (Additional Index) 

001> SH F/REFERENCE Seznam referenčnih polj 

001> ? FIELD/NUMBER Seznam numeričnih polj 

001> ? F/DATE Seznam datumskih polj 

001> SH F/WORD Seznam besednih polj 

001> SH FIELD/PHRASE Seznam fraznih polj 
 
 
7. SHOW INDEX 
 
Izpis seznama iskalnih (indeksiranih) polj dane baze ali skupka (cluster) baz; to so polja, za 
katera so pripravljena kazala. Okrajšava ukaza je "SH I" ali "? I". 
 
Primeri: 
 
001> SH INDEX Izpis iskalnih polj baze številka 1 

001> SH I KA, KD Podatki o iskalnih poljih KA in KD 

001> ? INDEX K? Seznam iskalnih polj, katerih oznake se začnejo s "K" 

001> SH I/NUMBER Seznam numeričnih iskalnih polj 

001> ? I/DATE Seznam datumskih iskalnih polj 

001> SH I/WORD Seznam besednih iskalnih polj 

001> SH I/PHRASE Seznam fraznih iskalnih polj 
 
 
8. SHOW SET 
 
Izpis seznama že izbranih množic (selekcij) v dani bazi ali skupku (cluster) baz.  
 
Primeri: 
 
SH SETS Izpis vseh množic, ki smo jih v dani bazi ali skupku 

(cluster) baz že izbrali 

? Izpis vseh množic, ki smo jih v dani bazi ali skupku 
(cluster) baz že izbrali 

SH SET Izpis iskalnega pogoja in število zadetkov zadnje 
selekcije 
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? SETS 1,3:5 Izpis omejen na selekcije #S1, #S3, #S4 in #S5 

SH SETS/ALLDETAIL Podrobni izpis z delnimi rezultati izbora 

? SETS/NODETAIL Izpis le končnih rezultatov izbora 

? SETS/DATABASE Izpis izborov v posameznih bazah skupka (cluster) baz 
in končni rezultat 

 
 
9. SHOW SDL 
 
Izpis seznama podatkovnih baz. Okrajšava ukaza je "SH SDL" ali "? SDL". Posamezna vrstica 
seznama vsebuje naslednje podatke: 
 
 
 1 SIPAT yes 1482 SI Patents 
 
 Št. Akronim Dostopnost Število zapisov Polno ime baze 
 
 
Primeri: 
 
001> SH SDL Izpis celotnega seznama baz 

010> ? SDL 3 Izpis vrstice s podatki o stanju baze 3 

TOP> ? SDL 1,5:7,9 Izpis stanj baz št. 1,5,6,7 in 9 

TOP> SH SDL SIPAT Izpis stanja baze SIPAT 
 
 
10. SHOW TIME 
 
Izpis datuma, ure, računalniškega časa in oznake seje. Okrajšava ukaza je "SH T" ali "? T". 
  
Primer: 
 
 011> SHOW TIME 
 25-SEP-1995 11:33:30, Host_time= 1.123 hours, Session OMEGA/19 
 011> 
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TYPE 
  
 
 
 
Z ukazom TYPE izpišemo zapise zadetkov iz izbrane baze ali skupka (cluster) baz po 
opravljeni poizvedbi. Ukaz nam izpiše vse zapise brez vmesnega zaustavljanja. Okrajšava 
ukaza je "T".  
 
 
1. Izpis seznama zadetkov iz množice, ki smo jih izbrali s predhodno uporabo 

ukaza SELECT 
 
Format: 
 
 TYPE (/Format_izpisa) (#S_ident) (Seznam_zadetkov) 
 
 Format_izpisa Predhodno pripravljen seznam polj, ki jih ukaz TYPE 

izpiše na ekranu. Seznam osnovnih formatov se 
nahaja na koncu podatkov o posameznih bazah. 
Format /5 je najbolj običajen format izpisa. 

 
 #S_ident: Označitev izbrane množice. Če ta parameter 

izpustimo, se izpisuje nazadnje izbrana množica. 
 
 Seznam_zadetkov: Imenovanje posameznih zadetkov izbrane množice. 

Če seznama ne navedemo, se izpiše celotna 
množica. 

 
Primeri: 
 
T /5 #S2 (1,5,7:9) Izpis zapisov 1, 5, 7, 8 in 9 izbora #S2 

TYPE #S4 Izpis vseh zadetkov izbora #S4 

TYPE Izpis vseh zadetkov zadnjega izbiranja 

T (1,4) Izpis zadetkov 1 in 4 zadnjega izbora 
 
 
V skupku (cluster) baz ločimo absolutno in relativno oštevilčenje zadetkov izbrane množice. 
 
 
Primer: 
 
YUPAT 3 LIQUID()CRYSTAL()Type Zadetki v bazi jugoslovanskih 

patentov 

SIPAT 296 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY Zadetki v bazi slovenskih patentov 
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#S1 299 LIQUID()CRYSTAL()DISPLAY Zateki v skupku (cluster) 
jugoslovanske in slovenske baze 

 
 
V tem primeru imamo na voljo več možnih ukazov za izpis rezultatov na ekran. 
 
Primeri: 
 
CLS> Type /5 #S1 (1) 

CLS> T /5 #S1 (YUPAT=1) 

CLS> T /5 #S1 (4) 

CLS> TYPE /5 #S1 (SIPAT=1) 

CLS> T #S1 (HIT=5:1) 

CLS> T /5 #S1 (YUPAT=2:1,SIPAT=3:1) 

CLS> T #S1 (1,4:5,7) 

CLS> T /5 #S1 (YUPAT=1,SIPAT=1:2,4) 
  
 
2. Izpis posameznega zadetka 
 
Format: 
 
 TYPE (/Format_izpisa) Ident_zapisov  
  
 Ident_zapisov Imenovanje posameznega zadetka izbrane 

množice. Če imenovanje izpustimo, se izpiše 
celotna množica. 

 
Primer: 
 
TYPE /5 #126 Izpis zapisa 126 baze št. 11 v formatu 5 

 
 
V primeru skupka (cluster) baz uporabimo polno identifikacijo zapisov: 
      
 TYPE (/Format_izpisa) (ident_baze) (#številka_zapisa:številka_zapisa) 
  
Primeri označitve zapisov za izpis iz skupka (cluster) baz: 
 
T/5 SIMOD#1 Izpis zapisa 1 iz baze SIMOD 

T/5 10#12:14 Izpis zapisov 12, 13 in 14 iz baze št. 10 (BIBL) 

T YUPAT#1,#3:5,SIPAT#1,#5 Izpis zapisov 1, 3, 4 in 5 iz baze YUPAT ter 
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zapisov 1 in 5 iz baze SIPAT 

T/3 SIZAR#10:3 Izpis zapisov 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 in 3 iz baze 
SIZAR 
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VIEW 
  
 
 
 
Ukaz VIEW omogoča pregledovanje kazal iskanih pojmov. Izpišejo se tisti elementi kazala, 
katerih koren je enak vrednosti iskalnega ključa ukaza. Od ukaza EXPAND se razlikuje v tem, 
da nam izpiše samo iskani element, medtem ko ukaz EXPAND izpiše celotno stran, ki se 
začne z iskanim elementom. Okrajšava ukaza je "V". 
 
Pri tem ločimo med pregledovanjem po osnovnem (basic) in dodatnih (additional index) 
kazalih. Vsebina teh kazal je opisana pri vsaki bazi posebej. 
 
1. Osnovno kazalo 
 
Pri pregledovanju po osnovnem kazalu ni potrebno označevanje kazala. Vsebina osnovnega 
kazala je opisana v osnovnih podatkih o posamezni bazi. 
 
Primera: 
 
V MONITOR Prikaz vsebine osnovnega kazala besede MONITOR 

V MONITOR/AB Prikaz vsebine osnovnega kazala besede MONITOR, le da 
smo se omejili samo na polje AB 

 
 
2. Dodatna kazala 
 
Pri pregledovanju dodatnih kazal moramo najprej označiti kazalo, ki ga želimo pregledovati, 
nato pa sledi vpis iskanega izraza. 
 
Format: 
 
 011> V oznaka_kazala=iskani_izraz 
 
 oznaka_kazala Predpona, s katero je označeno kazalo. Seznam 

kazal je za vsako bazo vpisan v osnovnih podatkih o 
bazi. 

 
Primer: 
 
V PA=ISKRA Pregled dodatnega kazala PA, pri čemer se izpišejo le 

fraze s korenom ISKRA 
 
 
Pri pregledu kazal si dodatno pomagamo še s klasifikatorjema, ki sta: 
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/PHRASE Pregledovanje po kazalu fraz Uporabljamo pri poljih, ki so razvrščena 

(indeksirana) po frazah 

/WORD Pregledovanje po kazalu besed Uporabljamo pri poljih, ki so razvrščena 
(indeksirana) po besedah in frazah 

 
 
Primera: 
 
V/PHRASE PA=VERLAG Izpis iz kazala fraz polja PA 

V/WORD PA=VERLAG Izpis iz kazala besed polja PA 
 
 
 


