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1 Giới thiệu
1.1 Định dạng tài liệu khoa học
Trong thời gian qua, ĐHQG HN đã đưa lên mạng rất nhiều tư liệu phục vụ cho các hoạt
động đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học và quảng bá hình ảnh. Tuy nhiên nhiều đơn
vị và cá nhân đưa tư liệu lên mạng chưa đúng cách nên các hệ thống đánh giá tự động
trên mạng đã không nhận dạng được tư liệu khiến cho chỉ số xếp hạng của web của
ĐHQGHN chưa tương xứng với mức độ thực tế.
Để nhận dạng một tài liệu có phải là một tư liệu khoa học không, các hệ thống đánh giá
thường sử dụng 2 phương pháp:
-

Phân tích định dạng tài liệu có dấu hiệu thể hiện cấu trúc tiêu chuẩn của tư liệu
khoa học hay không. Chi tiết quý vị có thể xem tài liệu mẫu (template) để hướng
dẫn định dạng tài liệu cùng trong trang web này
Đưa vào tài liệu các thẻ mô tả. Một trong chuẩn được dùng nhiều trong định dạng
tài liệu trên mạng là chuẩn dubline core với 15 thẻ cơ bản như bao gồm: Nhan đề
(Title), Tác giả (Creator), Chủ đề (Subject), Mô tả (Description), Tổ chức xuất bản
(Publisher), Tác giả phụ (Contributor), Ngày tháng (Date), Loại hình (Type), Mô tả
vật lý (Format), Định danh tư liệu (Identifier), . Nguồn gốc (Source), Ngôn ngữ
(Language), Liên kết (Relation), Nơi chứa (Coverage) và Bản quyền (Rights)

Người ta đã xây dựng nhiều phần mềm giúp cho các nhà khoa học đăng ký tài liệu một
cách đơn giản, sau đó phần mềm sẽ tự động tạo ra các tài liệu có định dạng "đúng
chuẩn" giúp các hệ thống đánh giá có thể nhận diện.

1.2 DSpace
DSpace là một phần mềm mã nguồn mở chuyên dùng để tổ chức thư tịch khoa học trên
mạng. Có thể xem DSpace như một thư viện điện tử đơn giản. Hiện nay Dspace đã
được hơn 11000 cơ sở đại học trên toàn thế giới và hàng chục cơ sở đại học ở Việt Nam
sử dụng. Điều này cho thấy tính phổ biến và hiệu quả của DSpace.
ĐHQG HN đã tiến hành cài đặt Dspace trên cổng thông tin chung của ĐHQGHN và trên
website của nhiều đơn vị trực thuộc.

1.3 Mục đích và phạm vi của tài liệu
Tài liệu này là một hướng dẫn ngắn, nhằm giúp các cán bộ có thể đưa tài liệu lên Dspace và tìm kiếm tư liệu một khi đã được đưa lên DSpace.
Đối với người quản trị DSpace, ĐHQGHN cũng đã biên soạn một tài liệu khác hướng dẫn
cách quản trị hệ thống.

2 Hướng dẫn sử dụng các chức năng
2.1 Đăng nhập (Login)
2.1.1 Vào trang Tài Nguyên Số http://tainguyenso.vnu.edu.vn, chọn Tiếng Việt (các
hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên giao diện tiếng Việt).
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2.1.2 Trong thực đơn “Chức năng” (Sign on to: ) Chọn “Trang cá nhân” (My DSpace)
Điền thông tin đăng nhập: Với username và password là tên đăng nhập và mật khẩu
được cấp từ trước.

2.2 Thêm tài liệu (Add doccument)
2.2.1

Đăng nhập theo bước trên (tài khoản phải có quyền đăng tải tài liệu)

2.2.2

Chọn “Bắt đầu một yêu cầu gửi đi mới” - (Start New Submission)
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2.2.3 Chọn Bộ sưu tập chứa tài liệu  “Tiếp” – (Next)

2.2.4

“Mô tả tài liệu” - (Describe item) : chọn các lựa chọn đề mô tả thông tin tài
liệu: tài liệu có nhiều hơn một tiêu đề, nhiều hơn một tập tin hay đã được
xuất bản, công khai trước đó  “Tiếp” - (Next)

2.2.5 Điền các thông tin vào “Mẫu mô tả tài liệu” - (Item form): tên tác giả, tiêu đề…. 
“Tiếp” – (Next)
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2.2.6 Đăng tải tập tin tài liệu

2.2.7 Kiểm tra lại thông tin của file đã đăng tải, có thể điều chỉnh lại định dạng
hoặc chọn nhầm tập tin khác  “Tiếp” – (Next)
2.2.8 Xác nhận và chấp nhận giấy phép – (License)  “Chấp nhận” – (Next)

2.2.9 Chọn “Đăng tải tài liệu” - (Submit to this Collection) - để kết thúc
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2.3 Tìm kiếm
2.3.1 Tìm kiếm cơ bản
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2.3.2 Tìm kiếm nâng cao
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