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337  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СИСТЕМНИТE ИЗИСКВАНИЯ 

Полето се използва за записване на техническа информация за електронния ресурс като наличие 
на някои видове кодове или физически характеристики на файла (напр. плътност на записа, 
паритет или коефициент на блок). Полето съответства на Забележки за изискванията на системите 
и Областта на физическата характеристика в ISBD(ER). 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
337  Забележка за системните изисквания r 
 a Текст на забележката nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

337a  Текст на забележката 

Забележка за системните изисквания. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

За софтуера могат да се запишат данни като: език за програмиране, брой на единиците на сорс 
програмата, изисквания към компютъра (напр. производител и модел, операционна система, 
изисквания към паметта) и към периферните устройства (напр. брой на лентовите устройства, 
брой на дисковете или на магнитните носители, брой на терминалите или на други периферни 
устройства, поддържащ или друг необходим софтуер). Данните се въвеждат с пунктуацията, 
предвидена в ISBD(ER).  

Може да се даде и въвеждащ текст, напр. „Системни изисквания:”.  

Поле 337 се е използвало за въвеждане на данни, свързани с унифицирания локатор на ресурси 
(URL). Откакто обаче поле 856 – Електронен адрес и достъп е въведено в употреба, поле 337 не 
се използва повече с такава цел. Сега унифицирания локатор на ресурси (URL) се въвежда в 
подполе 856u. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

337 ⊔⊔ aДанните са в разширен набор от символи ASCII   

2.  

337 ⊔⊔ aПрограмата е написана на FORTRAN H с 1.5K единици на сорс програмата 

3.  

337 ⊔⊔ aРаботи на IBM 360 и 370 под OS SVS и OSMVS с 9K вътрешна памет 

4.  

337 ⊔⊔ aИзисква терминал IBM 2740 със специален цилиндър и захранваща 
програма на компютъра  

5.  

337 ⊔⊔ aХарактеристики на диска: Дискът е едностранен, с двойна плътност, с 
непостоянно разделяне на секторите 

6.  

337 ⊔⊔ aСистемни изисквания: IBM PC, 64K, с видеокарта, 1 дисково устройство. 
Препоръчва се цветен монитор.  

7.  

337 ⊔⊔ aНачин на ползване: Онлайн видео или телетипен терминал, или малък 
специализиран компютър (напр. PDP 8). 

8. * COBISS.SI-ID=105421056 

200 1⊔ aSlovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika 
in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki bElektronski vir 
f[pripravili in izdali SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša in avtorji gizdelava programov Amebis] 

337 ⊔⊔ aSistemske zahteve: 32-bitna različica: računalnik, združljiv z IBM modeli PC 
(procesor 486 ali višji); operacijski sistem MS Windows 95, Windows NT 4.0 ali 
novejši; vsaj 8 MB pomnilnika; enota CD-ROM; priporočljivo: trdi disk z 250 
MB praznega prostora; 16 MB pomnilnika; miška ali druga podobna vhodna enota 

337 ⊔⊔ aSistemske zahteve: 16-bitna različica: računalnik, združljiv z IBM modeli PC 
(procesor 386SX ali višji); operacijski sistem MS Windows 3.xx, Windows 95 ali 
Windows NT; vsaj 2 MB pomnilnika; trdi disk z vsaj 25 MB praznega prostora; 
enota CD-ROM; priporočljivo: 4 MB pomnilnika; miška ali druga podobna 
vhodna enota 
(Поле 337 се повтаря, , когато в забележка са посочени условията за 
ползване на всяка нова версия.) 

9. * COBISS.SI-ID=11235890 

337 
 

⊔⊔ aSistemske zahteve: 16 MB RAM; Windows 98/2000/ME/XP; barvna resolucija; 
zvočna kartica; CD-ROM ali DVD-ROM pogon; (priporočeno) mikrofon; pri 
Mac: operacijski sistem OS System 8,6 ali višji 
(Системните изисквания за достъп до библиографската единица са 
въведени в поле 337.) 

10. * COBISS.SR-ID=117813516 

337 ⊔⊔ aСистемни изисквания: Acrobat Reader 
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