Du har her mulighed for at søge flyvelitteratur i KDA´s bibliotek, i
såvel de bøger (titler), der befinder sig i KDA-huset som i de
bøger, der befinder sig i Flyvevåbnets bibliotek (FLB) i Jonstrup.
Krav til din PC´:
• Du skal være i besiddelse af en PC´ med adgang til
Internettet.
• Du skal have installeret en af følgende databasesystemer:
MS Access 97 eller MS Accesss 2000
• Du skal have en ledig kapacitet på dit C:drev på 2 MB (en
diskette kan dog rumme én database ad gangen, d.v.s.
KDA´s eller FLB´s
• Det vil desuden være nyttigt med en printer.
Krav til dig:
• Du bør have et generelt brugerkendskab til PC
• Du behøver ikke at kende MS Access systemet - denne
vejledning vil hjælpe dig.
• Skriv vejledningen ud – det vil lette brugen af den.

Du er velkommen på KDA´ bibliotek
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Databasernes opbygning:
Af praktiske grunde - f.eks. af hensyn til brugere, der vil tage sikkerhedskopi eller arbejde
på diskette - er KDA´s bibliotek lagt i 2 databaser
• Bøger (titler), der befinder sig i KDA-Huset
• Bøger (titler), der befinder sig hos Flyvevåbnet i Jonstrup (FLB)
Begge databaser findes i 2 versioner - for at kunne betjene brugere med begge versioner
af databasesystemet
• MS Access 97
• MS ACCESS 2000
Altså i alt 4 databaser at vælge imellem
Vigtigt:

For at kunne bruge systemet, skal den aktuelle database være downloaded til
din PC´. Herefter arbejder systemet lokalt hos dig.
Det anbefales, at du opretter en ”Biblioteks mappe” til database og
vejledning.

Dataliste
Hver transaktion (titel) i kartoteket indeholder følgende felter. Der kan søges på de aktuelle
af disse (anvendelsen af felterne kan være forskellig i KDA og FLB placerede bøger)
Gruppe
Bøgerne er forsynet med et officielt gruppenummer (f. eks. 533.662: Teori og
forsøg vedr. propeller). Som skilletegn
mellem undergrupper er benyttet ”.”
Skilletegn: ”.”

Emne
Emnet refererer til gruppenummeret
(f.eks. Teori og forsøg vedr. propeller).
Teksten hentes automatisk fra et i
systemet indlagt tabel. Tabellen kan vises
på dataskærmen eller udskrives.
(se side 8)
Forfatter/Udgiver
Der kan søges på forfatternavn (årbøger
og lignende er ofte uden forfatter)

Lb. nr.
Dette nummer refererer til den tidligere
registrering i KDA´s bibliotek. (det er
medtaget, men ikke relevant i dette
system).
Box nr.
Refererer til ekspeditionsprocedurer til
FLB (det er ikke relevant til søgning)
Reol
Refererer til bogens placering i KDA´s
bibliotek (nummeret er ikke relevant til
søgning, men til fremfinding af en aktuel
bog)
Bemærk feltet er på 3 karakterer, hvoraf
midterste er blank (f.eks. ”4 F”)
blank

Titel
Bogens titel
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Download Bibliotek Vejledning
Når du læser dette, har du måske selv downloaded og udskrevet nærværende vejledning.
Hvis ikke, må det anbefales, at du gør det.

1.
”www.KDA.dk”

2.

” Bibliotek”

3. ”Oversigt
over bøgerne
findes her”

4.

”Bibliotek

Vejledning”

5.

Udskriv Vejledningen med

6.

Opret desuden en mappe i

MS Word

dit system ”KDA Bibliotek” og
læg Vejledninger deri.
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Download database
Du skal nu downloade den / de database(r), som du ønsker at bruge. Vedrørende de 4
databaser, se side 3

1.
”www.KDA.dk”

2.

” Bibliotek”

3. ”Oversigt
over bøgerne
findes her”

4.

Vælg den

ønskede database.

5.

Læg

databasen i
din ”Biblioteks
mappe”
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Åben MS Access med din database
Efter at have installeret en bibliotek database (og en vejledning) er du i stand til at søge i
databasen. Vi finder, at du nemmest starter MS Access og databasen ved hjælp af
”Stifinder”

1.

Find

”KDA Bibliotek”
mappen

2.

Dobbeltklik på

3.

Du har nu

databasen

åbnet MS Access
og kan søge i
databasen
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Søg i databasen
Efter at have downloaded KDA- og/eller FLB databaserne er det muligt at søge på de
viste kriterier. Vejledning i søgning findes på side 10
Når resultatet af søgningen vises på dataskærmen, er det muligt at sortere bøgerne (se
side 11)
Visning af samtlige databasens bøger (titler) og emne-grupper

1. Tabeller
Disse 3 er
in-aktive

2.

Vælg ”Grupper” eller
”Titler”

3. Skærmbillede af
Emne-gruppetabellen.
Der må ikke foretages ændringer i
denne tabel – den benyytes af
systemet.

4.

Skærmbillede

af Titel-tabellen
Det er muligt at foretage
ændre/slette/tilføje i denne
tabel. I så fald vil tabellen
ikke være identisk med
den af KDA udgivne.

Vedrørende udskrivning af Emne-gruppeliste, se side 8
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Søgning i databasens bøger (titler)
Ved søgning i én af de 2 databaser er det 2 muligheder for visning:
1. SØG (Her vises samtlige søgte bøger på
dataskærmen).
Der kan søges på felterne:
•
•
•

Forfatter
Gruppe eller
Titel

1.

Forespørgsel

2.

Vælg søgefelt

Disse 2 er
in-aktive

2. SØG & UDSKRIV (Her vises kun side 1 på
dataskærmen – samtlige søgte bøger kan udskrives
på printer, med udskrift-redigering)
Der kan søges på felterne:
•
•
•

Disse 2 er
in-aktive

Forfatter
Gruppe eller
Titel

1. Rapporter
2.

Vælg søgefelt

UDSKRIV ”Emne-gruppeliste
Denne liste udskrives i sin helhed.
Første side vises på dataskærmen, men hele listen
udskrives i redigeret form

1. Rapporter
2.
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Fortsat fra foregående side

Eksempel på ”SØG
GRUPPE”:
551.5
Meteorologi og
luftrummet omkring
jorden

Eksempel på ”SØG &
UDSKRIV”gruppe:
551.5
Meteorologi og
luftrummet omkring
jorden
(Fylder 3 sider)
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Sådan søger du :
Når du vil søge i databasen – på Gruppe,
Forfatter eller Titel – viser denne ramme sig.
(I dette eksempel er valgt forfatternavnet
”Foltmann”)
Bemærk stjerner før og efter. Disse bevirker,
at navnet findes, uanset hvor de er placeret i forfatterfeltet.
Søgning er imidlertid meget afhængig af, at man søger på et helt nøjagtigt karaktersæt. Mange udtryk er
forkortet, har forskellig tegnsætning, varierende antal mellemrum eller man er måske selv i tvivl om
stavemåde.
Det anbefales derfor at bruge ”stjernemarkering”, omkring søgeordet Denne metode vil finde alle
forekomster af markerede tegnstreng, men ser bort fra karakterer før og efter.
Se eksemplerne:

Problem

Søgeord

Resultat

Du vil søge noget om Vietnamkrigen,
men kender ingen titler eller forfattere Søgeord:

*Vietnam*

Bogen: ”Luftkrigen over Vietnam” vil
vise sig

Du husker en bog med flotte
farvebilleder af fly, men husker ikke
navnet

*Farver*

Bogen: Alverdens Fly i Farver

Søgeord:

Du vil læse noget om flyvning i
Danmark

Søgeord:

*Danmark*

Bogen: Vestalierede Luftangreb i
Danmark
Ved så bred søgning, vil adskillige
andre bøger om Danmark også blive
vist

Du søger Forfatteren ”Sundmann,”
men kan ikke huske om navnet ender
på 2 ”m”

Søgeord:

*Sundman*

Sundmann, Per Oluf

Du kan ikke huske stavemåden på
forfatteren “Hongeboom”

Du forsøger dig med
*Honge* eller *boo*

En titel har 2 forfattere
.”Birch, N. H. + Bramson, A. E”, men
Søgeord: *Bramson*
du husker kun sidstnævnte

Begge søgninger vil finde:
”Hongeboom, P. J.”

Du finder bogen med forfatterne:
”Birch, N. H. og Bramson, A E.

Ved søgning kan bruges store eller små bogstaver i flæng.
Der kan ikke bruges kombinationssøgning, d.v.s. ”og” / ”eller” kan ikke anvendes ved denne
metode
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Sorter transaktionerne:

Når du har søgt og fundet transaktioner, kan det være praktisk at kunne sortere dem i en
anden rækkefølge, end de er vist i.
Her har man søgt emne-gruppe ”551.5” og ønsker transaktionerne sorteret i forfatterorden.

1. Marker
kolonnen

2. Poster

3. Sorter

4. Sorter stigende eller
Sorter faldende
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