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 کاوش شاپرکزیرسیستم 
شامل زیرنرم شاپرک  ستمافزار کاوش  سرعنوانهای مددکار ردهسی ضوعی زبان بندی )دیویی و کنگره(،  سی، های مو فار

کتاب الکترونیکی، ابزار بسیار مناسب و ارزشمندی  4مستند مشاهیر و مؤلفان، نشانه مؤلف دیویی و کنگره )فارسی و التین(، به صورت 

نویستتی مناب  گیری از آن باعث تستت یل مشتتمگیری در فرآیند ف رستت افزار در کشتتور منر تتر به فرد بوده و ب رهبرای کتابداران استت ا این نرم

ستفاده از آن بدون مردودی  تعداد کاربر در مریط اینترن  و اینتران  به راحتی بخانه خواهد شدا طراحی شاپرک به گونهکتا ایس  که امکان ا

 فراهم خواهد شدا

 نگره(کو  ییوی)د یبندار ردهکمدد 
، ییوینگره امکان جستجو بر اساس رده دکو  ییویبندی دهای ردهمختلف و نظام یموضوع یهاان سرعنوانیاس  م یستم پلیرسین ز یا

جستجو  کیه با ک یده اس ، به نرویگرد ینیبشیستم پین سیدر ا کیر اطالعات متناظر هر یدن سایاز موضوع و د ینگره، موضوع و بخشکرده 

 کبان یستتتم حاویرستتین ز یا گریردا به عبارت دکز مشتتاهده ینگره منتستتب بدان را نکو  ییوید توان ردهیمثاًل جستتتجو بر استتاس موضتتوع، م

ده و در یانتخاب گرد یمل   یتابشناسک یهابرگهآن از ف رس  یوردهاکه ر کنگره بوده کو  ییویدلد موضوعات، ردهیشامل سه ف یاگسترده یاطالعات

ضوع و کجه امینت ساس مو ساس رده و دینگره و کو  ییوید افتن ردهیان جستجو بر ا ضوع و رده دیا جستجو بر ا شدا در یسر میگر میدن مو با

 و مشاهده نمودا یابیتوان اطالعات را باز ینگره( مکو  ییوید، رده یب مختلف )موضوعین برنامه با سه ترتیا

 یزبان فارس یموضوع یهاسرعنوان
سین ز یادر  سکستم از امیر رمتن )یان ب ب  شده Hypertextار م م و جالب ا  ستفاده  س ا با ا( ا عبارات  یار بر روکان ارجاع خودکن امیا

م شدا یند، منتقل خواهکیه اطالعات سرعنوان اقتضاء مک یماوس به صورت هوشمند به مرل مناسب کیلکه با ک یباشد، به نرویسرمیمختلف م

 ر وجود ندارداینظیب یهوشمندو  یژگین ویشور با اکدر  یگر یستم دیچ سیه

 ر و مؤلفانیمستند مشاه
سین ز یا شابه ز یدقرد کستم از نظر عملیر سیقًا م سرعنوانیر ضوع یهاستم  سامیه در آن مکن تفاوت یاوش بوده و با اک یمو  یتوان ا

 نمودا یابیر و مؤلفان جستجو و باز یرمستند مشاهیمستند و غ

 نگره )فارسی و التین(کو  ییویشانه مؤلف دن
نگره در کو  ییوینشتتتانه مؤلف مورد نظرش درجداو  دافتن ی یتابدار براک یتاب و راهنماکم ار مجموعه  یستتتتم عمال حاویرستتتین ز یا

س یهازبان شد، به نروین میو الت یفار سرع  غک یبا س یاسهیر قابل مقایه با  ستیبا  ر ییا تغیمرج  و  یهاتابکو بدون مراجعه به  یستم د

سک س یس، مکن و برعیبه الت یتاب فار س ا همچ یسینوتوان درج   ف ر ستاندارد از آن ب ره ج شانه ک ین جدو  راهنماینا لف در مؤامل ن

 ستم وجود داردایرسین ز یز در اینگره نک یبندنظام رده
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