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1. HỆ THỐNG TÌM KIẾM TẬP TRUNG EBSCO DISCOVERY SERVICE 

EBSCO là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về cơ sở dữ liệu nghiên cứu, tạp chí điện 

tử, sách điện tử và dịch vụ tìm kiếm, khám phá cho tất cả các loại hình thư viện. EBSCO được thành 

lập năm 1944, có trụ sở chính tại Ipswich, Massachusetts, Mỹ. Trong hơn 70 năm qua, EBSCO đã 

hợp tác với các thư viện và hơn 95.000 nhà xuất bản trên thế giới để cải thiện, nâng cao việc nghiên 

cứu với các nội dung và công nghệ chất lượng cao. Khách hàng của EBSCO bao gồm hơn 150.000 

thư viện trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. 

Những giá trị cốt lõi: 

- Tập trung vào những gì khách hàng cần và liên tục cải tiến các dịch vụ, sản phẩm 

- Tầm nhìn dựa trên phản hồi của khách hàng 

- Mục tiêu có được những nhân viên luôn biết thúc đẩy sự sáng tạo và nuôi dưỡng đam mê 

- Nhấn mạnh vào chất lượng 

- Đổi mới và cải tiến công nghệ cho các thư viện và tổ chức 

Với những giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn trên, EBSCO đang dần trở thành đơn vị dẫn đầu 

trong việc cung cấp các dịch vụ cũng như giải pháp phần mềm cho Thư viện trên toàn thế giới. 

Hiện EBSCO cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dưới đây trong đó có EBSCO Discovery Service: 

 

 

- EBSCO Discovery Service: Một ô tìm kiếm duy nhất cho tất cả các tài nguyên của đơn 

vị/thư viện với các kết quả có liên quan. 
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- Full Text Finder: Truy cập toàn văn bằng một click chuột và trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn. 

- EBSCO & OpenAthens Authentication: Đơn giản hóa quyền truy cập vào các tài nguyên 

của thư viện chỉ với một lần đăng nhập. 

- EBSCOadmin: Tùy chỉnh và quản lý các trải nghiệm người dùng trên EBSCO. 

- EBSCO eBooks & Audiobooks: Những nhan đề học thuật và phổ biến cho mọi lứa tuổi. 

- DynaMed: Nguồn thông tin lâm sàng thế hệ tiếp theo. 

- Dynamic Health: Giúp y tá và các chuyên gia y tế nắm vững các kỹ năng quan trọng. 

- NoveList Readers’ Advisory: Các đề xuất sách ở cấp độ chuyên gia dựa trên thói quen, sở 

thích đọc. 

- FOLIO Library Services: Triển khai, lưu trữ và hỗ trợ các thư viện sử dụng FOLIO. 

- EBSCO & Stacks Library Websites: Tạo một Website thư viện hấp dẫn với nền tảng web 

- EBSCO Knowledge Services: Một bộ dịch vụ cho quy trình làm việc tập trung 

- Linked Library Service: Làm cho các dữ liệu thư viện có thể được hiển thị nhiều hơn trên 

trang web mở. 

- Apps & Cloud Services: Yêu cầu các ứng dụng nâng cao giao diện nghiên cứu EBSCO của 

người dùng. 

- Usage Consolidation: Quản lý dữ liệu sử dụng cho toàn bộ các tài nguyên đăng kí bất kể 

nhà cung cấp nào. 

- EBSCONET Analytics: Trang phân tích tổng quan về các dữ liệu sử dụng và làm chúng trở 

lên sống động. 

- Usage Loading Service: EBSCO xử lý một loạt các tác vụ liên quan đến việc sử dụng dữ liệu, 

thư viện sẽ tiết kiệm thời gian cho việc này. 

- EBSCOhost Research Platform: Nguồn tài nguyên tham khảo được sử dụng nhiều nhất 

trên thế giới. 

- Explora Search Platform: Giao diện tìm kiếm độc đáo cho thư viện trường học và thư viện 

công cộng. 

- Journals & e-Package Services: Đặt hàng, gia hạn và quản lý các tài nguyên đã đăng kí. 

- Research Databases: Bao gồm toàn văn, chỉ mục và tóm tắt của tất cả chủ đề. 

- Flipster Digital Magazines: Những tạp chí nổi tiếng có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.  

- Historical Digital Archives: Khám phá lịch sử với các nguồn tài nguyên chính. 

- GOBI Library Solutions: Tìm kiếm, đặt hàng và quản lý các nguồn tài nguyên sách điện tử 

và sách in. 

- EBSCONET Subscription Management: Một nền tảng để quản lý tất cả các ấn phẩm định 

kỳ. 
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- LearningExpress: Những giải pháp eLearning cho việc chuẩn bị các bài kiểm tra và phát 

triển các kỹ năng. 

- Accel5 Corporate Learning: Một giải pháp học tập vi mô, giúp nhân viên phát triển các kỹ 

năng mềm. 

- Library Marketing & Community Outreach: Kết nối và tương tác với người dùng bằng 

LibraryAware. 

1.1. Tổng quan về hệ thống tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service 

(EDS) 

• Kết nối người dùng với tất cả tài nguyên của thư viện 

Hiện nay các nguồn tài nguyên trong thư viện không chỉ bao gồm tài nguyên truyền thống (sách 

in) mà còn bao gồm các tài nguyên số nội sinh, các tài nguyên điện tử mà thư viện đã đăng ký/mua 

của các nhà cung cấp … Với thực trạng đó, thách thức đặt ra với thư viện hiện nay là làm sao có thể 

cung cấp công cụ mà từ đó, người dùng có thể tìm kiếm và truy cập tới tất cả các nguồn tài nguyên 

của thư viện bằng một ô tìm kiếm và hiển thị kết quả trên một giao diện duy nhất. EBSCO Discovery 

Service (EDS) là một công cụ tìm kiếm hiệu quả, kết nối người dùng với tất cả các tài nguyên của 

thư viện, bao gồm cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu số hóa, cơ sở dữ liệu điện tử, … thông qua 

một hộp tìm kiếm duy nhất. Tính đến thời điểm hiện nay, EDS đã được sử dụng tại hơn 8000 thư 

viện trên toàn thế giới. 

• Kiến trúc hệ thống 

Kiến trúc của một hệ thống tìm kiếm tập trung nói chung cũng như hệ thống EDS nói riêng sẽ bao 

gồm các thành phần: 

- Các nguồn thông tin: Bao gồm các nguồn thông tin do thư viện tạo ra, các nguồn học liệu 

mở và các nguồn thông tin mua từ các nhà cung cấp, nhà xuất bản, … 
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- Lớp đánh chỉ mục tập trung (Central Index) 

- Lớp khai thác 

Trong đó hệ thống đánh chỉ mục tập trung và lớp khai thác là hai yếu tố quan trọng: 

- Lớp khai thác: Là giao diện mà người dùng sử dụng để tìm kiếm, khai thác thông tin. Tại 

đây với một ô tìm kiếm duy nhất, người dùng có thể tìm kiếm nhiều nguồn tài nguyên trong 

và ngoài thư viện. Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo từ khóa, nhan đề, tác giả, … 

Hỗ trợ sử dụng các toán tử để tìm kiếm, cung cấp tính năng gợi ý thuật ngữ tương đương, 

thuật ngữ chính xác của từ khóa tìm kiếm. Xếp hạng thông minh các kết quả tìm kiếm cũng 

như gợi ý các tài liệu liên quan. Có khả năng tùy biến cho người dùng.  

- Hệ thống đánh chỉ mục tập trung (Central Index): Hệ thống sẽ tiến hành đánh chỉ mục 

đối với toàn bộ nội dung mà thư viện cung cấp, nguồn từ nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp 

hai hay nhà tích hợp nội dung, nguồn mở miễn phí … 

Các thành phần và mối liên hệ trong hệ thống EDS được thể hiện rõ trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 Các nguồn thông tin thư viện hiện có 

 

Các Database 
mua từ các 

nhà cung cấp, 
nhà xuất bản, 

... 

 

Nguồn thông 
tin do thư viện 
tạo ra (CSDL 

thư mục, 
CSDL số, ...) 

 Các nguồn học 
liệu mở  
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Cấu trúc hệ thống EDS 

• Tuân thủ các chuẩn/giao thức truyền tải dữ liệu 

Hệ thống hoàn toàn đáp ứng các chuẩn liên quan tới giao thức truyền tải siêu dữ liệu như OAI-

PMH, FTP và hỗ trợ hoàn toàn các định dạng siêu dữ liệu như: Dublin Core, EISIR, junii2, METS, 

MODS, EAD. EDS có khả năng kết nối và lấy dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến, cung cấp dịch 

vụ thu thập dữ liệu (harvesting) để hỗ trợ việc thu thập và lấy dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu tuân 

theo chuẩn OAI-PMH, EDS có thể lấy dữ liệu thông qua giao thức FTP/SFTP, ngoài ra khách hàng 

có thể sử dụng tùy chọn truyền dữ liệu dựa trên nền web để có thể gửi đi những dữ liệu thuộc CSDL 

Catalog/IR tới EBSCO 

• Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hiển thị 

Hệ thống tìm kiếm tập trung EDS đã được triển khai tại rất nhiều quốc gia trên thế giới và hỗ trợ 

nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả tiếng Việt. Người dùng có thể lựa chọn và chuyển ngôn ngữ 

giao diện sang ngôn ngữ ưa thích 

• Giao diện tìm kiếm EDS thân thiện với người dùng 

EDS luôn cố gắng mang đến các trải nghiệm tìm kiếm với giao diện người dùng được thiết kế phù 

hợp nhất, giúp người dùng có thể truy cập, tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng tài nguyên trong thư viện 

một cách dễ dàng và nhanh chóng. 
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Bằng cách kết hợp những công nghệ tìm kiếm tiên tiến nhất của EBSCO với giao diện người dùng, 

EBSCO thường xuyên phát triển những tính năng mới, đem đến cho người dùng của thư viện những 

công cụ, trải nghiệm tốt nhất. 

• Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, nhanh chóng và linh hoạt 

EDS cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, linh hoạt với 2 phương thức tìm kiếm: 

cơ bản và nâng cao. Người dùng có thể lựa chọn một hoặc nhiều tiêu chí (được kết hợp với nhau) 

như nhan đề, tác giả, … để tìm kiếm tài liệu phù hợp. Giao diện kết quả trả về các tài liệu thuộc tất 

cả các nguồn tài nguyên của thư viện liên quan tới từ khóa tìm, tại giao diện này người dùng có thể 

sử dụng các công cụ để tinh chỉnh, giới hạn lại kết quả (giới hạn theo chủ đề, năm xuất bản, ngôn 

ngữ tài liệu, …) sao cho kết quả chính xác nhất với nhu cầu. 

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các tính năng khi tìm kiếm: gợi ý từ khóa tìm kiếm, đề xuất các kết 

quả ở dạng đúng của từ khóa, tìm kiếm trong nhan đề một ấn phẩm, thiết lập các từ khóa định sẵn 

(ví dụ: Library hour), … 

• Khả năng quản trị linh hoạt 

EBSCOadmin cung cấp khả năng cho người quản trị thư viện có thể quản trị ở cấp tổ chức hoặc cấp 

hiệp hội để có thể tùy chỉnh các giao diện EBSCO theo nhiều cách khác nhau. Cán bộ quản trị có thể 

tùy chỉnh các profile riêng lẻ với quyền truy cập cơ sở dữ liệu và các tính năng phần mềm tương 

ứng. Có thể sửa đổi các công cụ tìm kiếm bao gồm bộ giới hạn và bộ mở rộng tìm kiếm, tùy chọn in, 

tùy chọn liên kết, thông tin nắm giữ nội bộ và liên kết đến trang chủ thư viện. 

• Khả năng tích hợp với các hệ thống xác thực, quản lý người dùng 

Hệ thống có khả năng tích hợp với một số phương thức xác thực người dùng như: 

- IP Address: Bao gồm cả các công cụ proxy như Ezproxy, HAN proxy 

- SAML SSO: OpenAthens, Federated, … 

- Personal user 

- Guest access 

- Google sign-in 

- Google CASA 

- API User ID/Password 

- … 
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Có khả năng tích hợp với một số hệ thống quản lý người dùng: 

- LDAP 

- CAS 

- … 

• Khả năng tạo ra các báo cáo thống kê 

EBSCOadmin cũng cung cấp các tính năng thống kê như báo cáo việc sử dụng các cơ sở dữ liệu theo 

thư viện, báo cáo việc sử dụng theo tiêu đề cơ sở dữ liệu, số lượng truy vấn, số phiên, theo phương 

thức truy cập, v.v. Báo cáo sử dụng tài nguyên có sẵn cho tất cả các tổ chức/thư viện. 

• Quản lý thư mục người dùng 

Sau khi đăng nhập, mỗi người dùng sẽ có một “My folder” để lưu trữ thông tin tài liệu. Trong quá 

trình tìm kiếm tài liệu, người dùng có thể lưu trữ những tài liệu ưa thích vào các thư mục trên EDS 

ngoài ra tại giao diện này, người dùng cũng có thể xem và theo dõi các tài liệu eBook, Audiobook 

mà người dùng đang ghi mượn hoặc đặt mượn. 

Người dùng có thể khởi tạo các thư mục tùy chỉnh mới để lưu trữ tài liệu. EDS không giới hạn số 

lượng thư mục tùy chỉnh có thể khởi tạo. Ngoài ra người dùng hoàn toàn có thể chia sẻ thư mục 

với các người dùng khác hoặc nhận thư mục được chia sẻ từ người dùng khác qua địa chỉ Email. 

1.2. Chất lượng nội dung của tài nguyên 

• Nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho việc nghiên cứu 

Với việc tập hợp các nguồn tài nguyên cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu số hóa, sách điện tử, 

tạp chí và các tài nguyên kỹ thuật số khác trên một giao diện. Khi sử dụng EBSCO Discovery Service, 

người dùng có thể xem, truy cập kết quả từ các nhà xuất bản chỉ trong một lần tìm kiếm. Những 

kết quả này đã qua sàng lọc và thẩm định bởi các chuyên gia nên nội dung các nguồn thông tin này 

là rất đáng tin cậy, có giá trị cao.  

EDS cung cấp kết quả tìm kiếm từ nhiều nhà cung cấp cơ sở dữ liệu danh tiếng trên thế giới, ví dụ: 

- EBSCOhost 

- Encyclopedia Britannica 

- Gale 

- Oxford University Press 
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- Infobase  

- U.S. Department of Education 

- U.S. National Library of Medicine  

- WORLD BOOK 

- … 

1.3. Thuật toán tìm kiếm 

• Hiển thị các kết quả tìm kiếm có liên quan nhất 

EBSCO Discovery Service không ưu tiên nội dung từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Kết quả tìm kiếm 

được hiển thị dựa trên các yếu tố sau: 

- Các chủ đề từ các từ vựng được kiểm soát phù hợp với từ khóa tìm kiếm 

- Tiêu đề bài viết phù hợp với từ khóa tìm kiếm 

- Từ khóa của tác giả phù hợp với từ khóa tìm kiếm 

- Các từ khóa trong phần tóm tắt phù hợp với từ khóa tìm kiếm  

- Các từ khóa trong toàn văn phù hợp với từ khóa tìm kiếm 

• Cách EDS Xếp hạng các kết quả 

- Thời gian xuất bản (Recency/currency) - Nội dung được xuất bản gần đây được đánh trọng 

số cao hơn 

- Loại tài liệu (Document type) - Ví dụ: các bài báo được coi là có giá trị hơn các bài phê bình 

sách 

- Độ dài tài liệu (Document length) - Tài liệu có độ dài dài hơn thì có giá trị hơn 

• Trải nghiệm tìm kiếm mà người dùng mong đợi 

EBSCO Discovery Service dự đoán các mong muốn của người dùng khi tìm kiếm, cung cấp các kết 

quả có liên quan khi người dùng tìm kiếm tên ấn phẩm, tên cơ sở dữ liệu, các chủ đề phổ biến. 

Tính năng tìm kiếm trên EDS được nâng cao hơn nữa thông qua tính năng tự động hoàn thành từ 

khóa, tự động sửa lỗi và hỗ trợ cho tất cả các ngôn ngữ chính. 

1.4. Xác thực và liên kết toàn văn 

• OpenAthens: Đăng nhập một lần vào tất cả tài nguyên của thư viện 
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EDS có khả năng tích hợp với OpenAthens. OpenAthens là một hệ thống quản lý truy cập nâng cao 

giúp loại bỏ nhu cầu đăng nhập nhiều lần. Người dùng chỉ cần đăng nhập một lần để truy cập tất cả 

các tài nguyên mà thư viện cung cấp. 

• Xác thực Google 

EBSCO Discovery Service hỗ trợ Google Authentication, cho phép người dùng đăng nhập vào các 

nguồn tài nguyên EBSCO và tạo tài khoản cá nhân bằng thông tin đăng nhập Gmail của họ. 

• Liên kết nhanh chóng đến toàn văn 

Người dùng có thể nhấp trực tiếp vào toàn văn PDF hoặc HTML của một bài báo từ danh sách kết 

quả tìm kiếm hoặc trong các trang chi tiết của tài liệu. 

1.5. Trải nghiệm người dùng 

• Nghiên cứu người dùng 

Việc hiểu được nhu cầu tin của người dùng là bước đầu tiên để EBSCO nghiên cứu, phát triển EDS 

thành công. EBSCO Discovery Service bao gồm các tính năng và công nghệ được xây dựng dựa trên 

nghiên cứu người dùng từ đó có thể giúp người dùng có được chính xác những gì mà họ đang tìm 

kiếm. 

• Một giao diện duy nhất 

Các sách, báo, tạp chí, cơ sở dữ liệu và nhiều hơn thế nữa, tất cả đều có thể được tích hợp vào EDS. 

EDS cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên của thư viện thông qua một 

ô tìm kiếm duy nhất và kết quả trả về cũng trên một giao diện duy nhất. 

• Tìm kiếm các thông tin liên quan 

EDS cung cấp các kết quả có liên quan khi người dùng tìm kiếm tên ấn phẩm, tên cơ sở dữ liệu, chủ 

đề phổ biến, … 

• Tính năng Did-You-Mean, Autocomplete và Autocorrect 

EDS tự động đưa ra các đề xuất, hoàn thành (Autocomplete) và tự động sửa chữa (Autocorrect) 

đối với các cụm từ tìm kiếm của người dùng, từ đó làm giảm đi các kết quả sai và lỗi. 
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• Research Starters 

Research Starters là tính năng cung cấp những tài liệu mang tính chất tóm tắt ngắn, tổng quan 

giống như bách khoa toàn thư về hơn 70.000 chủ đề phổ biến. Với tính năng này, EDS cung cấp cho 

khách hàng những kiến thức ban đầu liên quan tới các chủ đề cần nghiên cứu. 

• Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm 

Sau khi tìm kiếm, hệ thống hiển thị các kết quả phù hợp với lệnh tìm của người dùng. Trên giao 

diện kết quả này, người dùng có thể sử dụng các bộ lọc để tìm ra các tài liệu chính xác nhất, phù 

hợp nhất với nhu cầu tìm.  

Bạn đọc có thể giới hạn kết quả theo nhiều tiêu chí như: tài liệu có toàn văn, tài liệu thuộc cơ sở dữ 

liệu thư mục, tài liệu được xuất bản trong một khoảng thời gian, tài liệu đã được các chuyên gia 

thẩm định, … 

Với các tiêu chí trong bộ lọc, người dùng có thể thu hẹp kết quả theo: loại tài liệu, chủ đề, tên ấn 

phẩm, tài liệu thuộc cơ sở dữ liệu, nhà cung cấp cụ thể, … 

1.6. Tích hợp và tùy chỉnh 

• Lựa chọn về giao diện và chức năng 

EBSCO Discovery Service tích hợp với nhiều công cụ sẵn sàng để sử dụng, cho phép khách hàng 

toàn quyền kiểm soát các trải nghiệm tìm kiếm, nghiên cứu. Một số các tùy chọn tích hợp bao gồm: 

- Lưu trữ đám mây (Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive) 

- Các giao diện front end mã nguồn mở, bao gồm BiblioCommons và VuFind 

- Giao diện front end thương mại, bao gồm Encore Duet và SirsiDynix Enterprise 

- Các chức năng bạn đọc bên thứ ba (sắp ra mắt) – đặt mượn, gia hạn, xem các khoản phí phạt 

- LibGuides  

- Hệ thống thư viện tích hợp (ILS) hoặc nền tảng dịch vụ thư viện (LSP) 

- Hệ thống quản lý học tập (LMS), bao gồm Blackboard và Canvas 

- … 
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• EDS & Stacks: Một giải pháp Website hoàn chỉnh 

Stacks là một hệ thống quản lý nội dung dựa trên nền web (CMS), nó cung cấp mọi thứ cần thiết để  

tạo và quản lý một trang web thư viện mang tầm thế giới. Stacks tích hợp với EBSCO Discovery 

Service, cung cấp một tìm kiếm duy nhất, người dùng có thể tìm kiếm các nội dung từ trang web 

như tin tức và sự kiện cùng với các tài nguyên của thư viện. 

Ngoài ra khi tích hợp Stacks với EDS, thư viện có thể quản lý các sự kiện, quản lý đặt phòng, người 

dùng và tạo các nội dung.  

• Điều chỉnh giao diện trải nghiệm người dùng 

Các chuyên gia của EBSCO làm việc với các thư viện để có thể thiết kế giao diện tìm kiếm sao cho 

người dùng dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh giao diện này theo nhu cầu của thư viện. EDS cung cấp 

nhiều tùy chọn để tùy chỉnh: 

- Các liên kết 

- Hiển thị các sự kiện sắp tới của thư viện trong kết quả tìm kiếm 

- Hiển thị các tính năng và liên kết tới các khu vực trên trang web của thư viện trong kết quả 

tìm kiếm 

- Thêm tóm tắt và ảnh bìa cho nhiều ấn phẩm với Google Book Preview… 

• Tùy chọn tích hợp ILS, LSP 
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Thư viện có thể tích hợp ILS, LSP với EDS, nghĩa là nguồn tài nguyên thư mục của thư viện được 

hiển thị trên EDS cùng với các tài nguyên điện tử. Người dùng có thể xem trạng thái của các tài liệu 

trong thời gian thực. Hoặc, nếu thư viện sử dụng API EDS, thư viện có thể cung cấp chức năng tìm 

kiếm EDS trong giao diện ILS của thư viện. 

1.7. Khả năng quản trị và tạo báo cáo thống kê linh hoạt 

EBSCOadmin là một nền tảng quản trị mạnh mẽ cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh các dịch vụ 

EBSCO của thư viện. Từ việc xây dựng thương hiệu, nhận diện cho trang web của thư viện bằng 

màu sắc và biểu tượng đến việc kiểm soát nội dung được thêm vào profile EDS của thư viện. 

Trên trang quản trị EBSCOadmin, nhiều tùy chọn có sẵn để cán bộ quản trị có thể tùy chỉnh kết quả 

tìm kiếm và tùy chọn hiển thị của thư viện. Ví dụ: Thư viện có thể thiết lập giao diện tìm kiếm nâng 

cao làm giao diện tìm kiếm mặc định của thư viện, để người dùng có thể thấy tất cả các giới hạn 

trước khi họ bắt đầu tìm kiếm. 

Cũng trên trang quản trị, cán bộ có thể tạo các báo cáo thống kê nhằm phục vụ cho các mục đích 

khác nhau của thư viện. Báo cáo và thống kê là một công cụ quản lý hiệu quả mà thư viện có thể sử 

dụng để theo dõi việc sử dụng các cơ sở dữ liệu trên EDS. Các báo cáo sử dụng mà thư viện truy 

cập có thể được sử dụng để phục vụ cho báo cáo nội bộ, các báo cáo này có thể được chia sẻ với các 

nhà tài trợ tài nguyên hoặc được sử dụng để điều chỉnh các buổi đào tạo sử dụng cho người dùng 

hoặc cho mục đích quảng bá các nguồn tài nguyên của thư viện. 

1.8. Quản lý trang cá nhân người dùng 

Khi người dùng có tài khoản My EBSCO cá nhân, người dùng sẽ có quyền truy cập vào trang cá 

nhân của riêng mình (My Dashboard) để thu thập và lưu trữ thông tin vĩnh viễn. Tất cả các thông 

tin mà người dùng lưu vào trang cá nhân sẽ tồn tại cho đến khi người dùng xóa chúng. Chỉ người 

dùng mới có thể truy cập vào thư mục My EBSCO của chính mình. 

Trang cá nhân là nơi người sẽ tìm thấy Projects, Saved items, Searches, và các tài liệu đã Viewed.  

- Sau khi đăng nhập thông qua tổ chức, người dùng được khuyến khích đăng nhập vào Cổng 

tìm kiếm tập trung bằng tài khoản cá nhân Personal User Account.  

- Điều này giúp cho các mục trong Trang cá nhân được lưu lại vĩnh viễn và có thể truy cập 

được bất cứ lúc nào trên bất cứ thiết bị di động nào. 
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2. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG NHẬP MỘT LẦN QUA OPENATHENS 

Jisc (Joint Information Systems Committee) là một công ty phi lợi nhuận thuộc Vương quốc Anh có 

vai trò hỗ trợ các tổ chức giáo dục đại học và hỗ trợ việc nghiên cứu, bao gồm cả giáo dục sau 16 

tuổi. Jisc cung cấp các dịch vụ mạng và công nghệ thông tin, tài nguyên kỹ thuật số, tư vấn các vấn 

đề liên quan, đồng thời nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin và các phương thức làm việc 

mới. Jisc được tài trợ bởi các cơ quan tài trợ giáo dục đại học, Vương quốc Anh và các tổ chức giáo 

dục đại học cá nhân. 

Jisc cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau trong đó có hệ thống xác thực và quản lý truy 

cập OpenAthens. 

2.1. Tổng quan về hệ thống xác thực và quản lý truy cập OpenAthens 

OpenAthens là một hệ thống xác thực người dùng mà hầu hết các trường Đại học Vương quốc Anh 

sử dụng để cung cấp cho sinh viên và cán bộ nhân viên của họ quyền truy cập vào các nguồn tài 

nguyên kỹ thuật số, tài nguyên điện tử bên ngoài khuôn viên trường. OpenAthens là hệ thống góp 

phần tạo nên sự phát triển vượt bậc của một thư viện, nó cho phép người dùng truy cập các bài 

báo trực tuyến, sách điện tử và cơ sở dữ liệu của thư viện ở bất cứ khi nào và tại bất kỳ đâu. 

OpenAthens được phát triển vào năm 1995 tại Đại học Bath, khi cuộc cách mạng kỹ thuật số trong 

ngành thư viện được bắt đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra với các trường đại học, các thư viện là 

cần có một hệ thống cho phép các trường Đại học cung cấp quyền truy cập có kiểm soát vào các tài 

nguyên trực tuyến mới của họ bên ngoài khuôn viên trường.  

Hiện trên thế giới đang có trên 4 triệu người dùng tại hơn 2.600 tổ chức, trên khoảng 50 quốc gia 

đang sử dụng hệ thống xác thực và quản lý truy cập OpenAthens, trong đó có Việt Nam. 

• Đăng nhập một lần vào các tài nguyên của thư viện 

OpenAthens là một hệ thống quản lý truy cập nâng cao giúp loại bỏ nhu cầu đăng nhập nhiều lần. 

Người dùng chỉ cần đăng nhập một lần để truy cập tất cả các tài nguyên mà thư viện cung cấp. 

• Kiến trúc hệ thống 

OpenAthens với kiến trúc mở và nền tảng có thể mở rộng: 

- Hỗ trợ cho nhiều liên kết và phương pháp liên kết 
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- Tuân thủ các tiêu chuẩn/giao thức quốc tế 

- Sự di chuyển liền mạch cho người dùng 

Tất cả các ứng dụng của OpenAthens đều dựa trên nền web. Các thành phần front-end chủ yếu 

được viết bằng Google Web Toolkit (GWT) hoặc PHP. Back-end bao gồm REST API, một tầng logic 

nghiệp vụ được viết bằng Java và JPA để lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu back-end. Dữ liệu được 

lưu trữ thông qua sự kết hợp của dịch vụ dữ liệu SQL do Google quản lý và Apache Cassandr 

Workflow và mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống OpenAthens được thể hiện trong hình 

sau: 

 

• Có khả năng kết nối tới hệ thống quản lý người dùng 

Hệ thống có khả năng kết nối tới một hoặc nhiều hệ thống quản lý người dùng của trường để xác 

thực. OpenAthens có khả năng kết nối tới các hệ thống quản lý người dùng qua LDAP, Microsoft 

Active Directory, các hệ thống hỗ trợ SAML hoặc qua các hàm API, … 

• Triển khai theo mô hình điện toán đám mây 
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OpenAthens là một dịch vụ được lưu trữ hoàn toàn trên mô hình điện toán đám mây. Không có sự 

phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đối với khách hàng. OpenAthens chạy trên Google Cloud Platform - 

nền tảng đã nhận được chứng nhận Cloud Security Alliance STAR (chứng nhận liên quan tới an 

ninh điện toán đám mây) 

• Một tên người dùng (username) và mật khẩu 

OpenAthens thiết lập một bộ thông tin xác thực đăng nhập cho tất cả các tài nguyên và ứng dụng 

web. Người dùng có thể đăng nhập và truy cập những tài liệu họ đang tìm kiếm mà không có các 

rào cản hoặc sự phức tạp không cần thiết. 

• Phân quyền và quyền truy cập 

OpenAthens cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt quản lý quyền truy cập cho các nhóm người 

dùng. Bằng cách sử dụng các thuộc tính (attributes) và các kiểu (categories) hiện có hoặc các thuộc 

tính được tạo mới, cán bộ quản trị có thể kiểm soát quyền truy cập tới các tài nguyên cụ thể của 

đơn vị/thư viện dựa trên các yêu cầu cấp phép cũng như cấu trúc và chiến lược của mỗi đơn vị/thư 

viện. 

• Thống kê và dữ liệu 

Thống kê sử dụng cho biết tần suất các cơ sở dữ liệu được truy cập và ai là người truy cập, truy cập 

vào thời gian nào. Chi tiết về người dùng, nhóm người dùng nào của thư viện tương tác thường 

xuyên nhất với các dịch vụ, cơ sở dữ liệu. 

• Truy cập liên tục bên ngoài và trong đơn vị/thư viện 

OpenAthens tích hợp với các đơn vị/thư viện vẫn dựa vào xác thực IP. Các liên kết đơn được tạo 

ra cho phép người dùng có thể truy cập thông tin các tài nguyên cần thiết cho dù họ đang ở trong 

khu vực của đơn vị/thư viện hay ở bên ngoài khuôn viên này. 

• Tích hợp dễ dàng với IT 

OpenAthens được thiết kế đặc biệt cho cán bộ quản trị có thể quản lý xác thực và tài khoản người 

dùng cuối. Khi tài khoản người dùng đã được thiết lập, hệ thống cung cấp cho cán bộ quản trị một 

giao diện trực quan, đáp ứng việc quản lý những người dùng này và sau đó có thể cung cấp quyền 

kiểm soát truy cập cho người dùng. 
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2.2. Tùy chỉnh 

OpenAthens cung cấp cho khách hàng khả năng tùy chỉnh giao diện người dùng. Tại đây, cán bộ 

quản trị có thể tùy chỉnh giao diện đăng nhập đối với người dùng như: logo của đơn vị/thư viện, 

những thông tin hiển thị, tùy chọn đăng nhập, … 

Ngoài ra cán bộ quản trị còn có thể quản lý (thêm, loại bỏ) các thuộc tính của đơn vị/thư viện mục 

đích phục vụ cho các tính năng khác như thống kê sử dụng. 

2.3. Quản lý người dùng, nhóm người dùng 

OpenAthens cho phép cán bộ quản trị có thể tạo và quản lý người dùng hoặc nhóm người dùng, cụ 

thể:  

- Hệ thống cho phép quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa và xóa người dùng. Mỗi người 

dùng bắt buộc phải có địa chỉ email để hệ thống quản lý và xác thực. OpenAthens cung cấp 

khả năng sử dụng địa chỉ email làm tên đăng nhập vào hệ thống. 

- Hệ thống phải cung cấp tính năng nhập người dùng theo lô. Tính năng tải lên hàng loạt (bulk 

upload) cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các tài khoản cùng một lúc. Thông tin 

người dùng sẽ được nhập vào tệp dưới dạng excel hoặc csv sau đó thực hiện tải lên hàng 

loạt trên OpenAthens 

- Cán bộ quản trị có thể tạo các nhóm người dùng và có thể gán người dùng vào nhóm để dễ 

dàng phân quyền truy cập. 

- Khi kết nối tới các hệ thống quản lý người dùng của trường, hệ thống cho phép cán bộ quản 

trị thiết lập các trường dữ liệu sẽ lấy dữ liệu và bảng ánh xạ giữa các trường. Cán bộ quản 

trị cũng có thể thiết lập để hệ thống tự động gán quyền truy cập cho từng nhóm người dùng. 

- Hệ thống có khả năng lưu trữ và hiển thị các thao tác được thực hiện đối với các tài khoản 

trong hệ thống. 

2.4. Báo cáo thống kê 

OpenAthens cung cấp công cụ báo cáo thống kê chủ yếu liên quan tới tài khoản và thống kê sử dụng 

các nguồn tài nguyên của đơn vị/thư viện, cụ thể: 

- OpenAthens có khả năng xuất ra các báo cáo, thống kê theo dạng đồ thị hoặc bảng biểu excel 

- Báo cáo xuất ra có thể được tải xuống ngay trên giao diện web hoặc gửi email đến địa chỉ 

được khai báo trước. 
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- Hệ thống có khả năng thiết lập các lịch gửi báo cáo thống kê (schedule) theo định kỳ và báo 

cáo được tự động gửi về email đã được thiết lập. 

- Có khả năng thống kê được truy cập theo vị trí địa lý, quốc gia 

- Cán bộ quản trị có quyền cao nhất của toàn bộ hệ thống có khả năng xem được thống kê 

truy cập của toàn bộ hệ thống hoặc của từng chi nhánh. 

- Thống kê tài khoản: 

o Cán bộ quản trị có thể báo cáo số lượng các tài khoản hiện có ở các trạng thái khác 

nhau: hoạt động, quá hạn, chờ giải quyết, bị cấm, … 

o Báo cáo các tài khoản không xác thực được và lý do tại sao không xác thực được 

o Báo cáo các tài khoản được xác thực thành công 

- Thống kê truy cập các tài nguyên: 

o Các thống kê trong mục này dựa trên việc người dùng được chuyển đến tài nguyên như 

một phần của xác thực. Báo cáo không thị những gì người dùng đã làm trên trang web 

của nhà xuất bản vì hệ thống chỉ ghi lại quá trình xác thực tới tài nguyên. 

o OpenAthens cung cấp thống kê về việc sử dụng các cơ sở dữ liệu theo một khoảng thời 

gian do cán bộ phụ trách nhập vào 

o Hệ thống có khả năng thống kê lượt truy cập vào các cơ sở dữ liệu theo từng người 

dùng hoặc tất cả người dùng trong một chi nhánh 

o Có khả năng thống kê truy cập theo tổng số các cơ sở dữ liệu hoặc tách riêng từng cơ 

sở dữ liệu. 
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