
COMARC/B 337

337  OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH

Polje vsebuje tehnične podatke o elektronskem viru, npr. prisotnost določenih vrst kod ali fizične značilnosti
datoteke (gostota zapisa, parnost, blokiranje). Polje ustreza opombi o sistemskih zahtevah po ISBD(ER).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
337 Opomba o sistemskih zahtevah r

a Besedilo opombe nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

337a  Besedilo opombe

Opomba o sistemskih zahtevah.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Pri programski opremi lahko navedemo programski jezik, število stavkov izvornega programa, podatke
o računalniku (npr. proizvajalec računalnika in model, operacijski sistem, zahtevana velikost pomnilnika)
in perifernih napravah (npr. število tračnih enot, diskovnih enot, terminalov ali drugih naprav, podporni
programi ali sorodna oprema). Podatke vnesemo z ločili po ISBD(ER).

Vnesemo lahko tudi uvodno frazo, npr. "Sistemske zahteve:".

Polje smo uporabljali tudi za vnos podatkov o enotni lokaciji vira (URL). Odkar pa je bilo uvedeno polje
856 – Elektronska lokacija in dostop, polja 337 v ta namen ne uporabljamo več. Enotno lokacijo vira (URL)
vnašamo v podpolje 856u.

PRIMERI

1.
337 ⊔⊔ aData is in extended ASCII character set
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2.
337 ⊔⊔ aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements

3.
337 ⊔⊔ aOperates on IBM 360 and 370 under OS SVS and OSMVS with 9K of internal

memory

4.
337 ⊔⊔ aRequires IBM 2740 terminal with special narrow platen and form feeding

features

5.
337 ⊔⊔ aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored

6.
337 ⊔⊔ aSystem requirements: IBM PC, 64K, with color card, 1 disk drive. Color monitor

recommended.

7.
337 ⊔⊔ aMode of use: On-line video or teletype terminal or with a small dedicated

computer (e.g. PDP 8).

8. *
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
(Polje 337 ponovimo, kadar v opombi navedemo različne pogoje uporabe vsake
verzije.)

9. *
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
(Sistemske zahteve, ki so pogoj za uporabo enote, so navedene v polju 337.)

10. *
337 ⊔⊔ aSistemski zahtevi: Acrobat Reader

337 - 2 © IZUM, junij 2006


