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زیرسیستم کاوش شاپرک

نرمافزار کاوش شاپرک شامل زیر سی ستمهای مددکار ردهبندی (دیویی و کنگره) ،سرعنوانهای مو ضوعی زبان فار سی،

م ستند م شاهیر و مؤلفان ،ن شانه مؤلف دیویی و کنگره (فار سی و التین) ،به صورت  4کتاب الکترونیکی ،ابزار ب سیار منا سب و ارز شمندی
برای کتابداران اس ت

ا این نرمافزار در کشتتور منر تتر به فرد بوده و ب رهگیری از آن باعث تس ت یل مشتتمگیری در فرآیند ف رس ت
که امکان ا ستفاده از آن بدون مردودی

کتابخانه خواهد شدا طراحی شاپرک به گونه ای س

تعداد کاربر در مریط اینترن

نویستتی مناب

و اینتران

به راحتی

فراهم خواهد شدا

مدد کار ردهبندی (دیویی و کنگره)
این ز یرسی ستم پلی اس

میان سرعنوانهای موضوعی مختلف و نظامهای ردهبندی دیویی و کنگره امکان جستجو بر اساس رده دیویی،

رده کنگره ،موضوع و بخشی از موضوع و دیدن سایر اطالعات متناظر هر یک در این سیستم پیشبینی گردیده اس

 ،به نروی که با یک جستجو

مثالً جستتتجو بر استتاس موضتتوع ،میتوان رده دیویی و کنگره منتستتب بدان را نیز مشتتاهده کردا به عبارت دیگر این ز یرس تیستتتم حاوی بانک
اطالعاتی گستردهای شامل سه فیلد موضوعات ،ردهدیویی وکنگره بوده که رکوردهای آن از ف رس

برگههای کتابشناسی ملی انتخاب گردیده و در

نتیجه امکان ج ستجو بر ا ساس مو ضوع و یافتن رده دیویی و کنگره و یا ج ستجو بر ا ساس رده و دیدن مو ضوع و رده دیگر می سر میبا شدا در
این برنامه با سه ترتیب مختلف (موضوعی ،رده دیویی و کنگره) میتوان اطالعات را باز یابی و مشاهده نمودا

سرعنوانهای موضوعی زبان فارسی

در این ز یر سی ستم از امکان ب سیار م م و جالب ابرمتن ( )Hypertextا ستفاده شده ا س

ا با این امکان ارجاع خودکار بر روی عبارات

مختلف میسرمیباشد ،به نروی که با کلیک ماوس به صورت هوشمند به مرل مناسبی که اطالعات سرعنوان اقتضاء میکند ،منتقل خواهیم شدا
هیچ سیستم دیگر ی در کشور با این ویژگی و هوشمندی بینظیر وجود نداردا

مستند مشاهیر و مؤلفان

این ز یر سی ستم از نظر عملکرد دقیقاً م شابه ز یر سی ستم سرعنوانهای مو ضوعی کاوش بوده و با این تفاوت که در آن میتوان ا سامی

مستند و غیرمستند مشاهیر و مؤلفان جستجو و باز یابی نمودا

نشانه مؤلف دیویی و کنگره (فارسی و التین)
این ز یرستتتیستتتتم عمال حاوی م ار مجموعه کتاب و راهنمای کتابدار برای یافتن نشتتتانه مؤلف مورد نظرش درجداو دیویی و کنگره در
زبانهای فار سی و التین میبا شد ،به نروی که با سرع
کتاب فار سی به التین و برعکس ،میتوان درج

ف رس

غیر قابل مقای سهای با سی ستم د ستی و بدون مراجعه به کتابهای مرج و یا تغییر
نوی سی ا ستاندارد از آن ب ره ج س

نظام ردهبندی کنگره نیز در این ز یرسیستم وجود داردا

www.kavoshsoft.ir
22266650 - 22266446

ا همچنین جدو راهنمای کامل ن شانه مؤلف در

