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1. TỔNG QUAN VỀ EDS 

1.1. Tổng quan 

Hiện nay nguồn thông tin từ các thư viện phục vụ cho độc giả không chỉ là các cơ sở dữ liệu (CSDL) 

thư mục, CSDL số hóa mà các thư viện còn đang hướng tới việc mua các CSDL toàn văn trực tuyến 

từ các nhà cung cấp cũng như tối ưu hóa cách khai thác thông tin sao cho người dùng có thể tìm tin 

một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. 

Tuy nhiên thực trạng việc khai thác thông tin hiện nay là khá rắc rối và gây mất thời gian cũng như 

công sức cho người dùng. Ngay cả đối với nguồn thông tin mà thư viện tạo ra, người dùng vẫn phải 

đăng nhập và tìm kiếm nhiều lần ở các CSDL khác nhau (ví dụ Sierra, Dspace, …). Do vậy nhu cầu 

đặt ra đối với các thư viện hiện nay là làm sao có thể cung cấp một công cụ duy nhất mà từ đây 

người dùng có thể thực hiện tìm kiếm, khai thác tất cả các CSDL của thư viện kể cả những CSDL 

ngoài thư viện.  

Để đáp ứng những nhu cầu đó, một công cụ với tên gọi hệ thống tìm kiếm tập trung đã được ra đời. 

Đặc trưng của hệ thống này là lấy người dùng làm trung tâm, chỉ với một thanh công cụ tìm kiếm 

đơn giản, người dùng có thể khai thác được nhiều nguồn thông tin khác nhau và kết quả trả về 

được hiển thị trên một giao diện duy nhất dù các nguồn dữ liệu hoặc định dạng là khác nhau.  

Hiện trên thế giới một số nhà cung cấp đang làm rất tốt việc cung cấp dịch vụ tìm kiếm tập trung. 

Họ đều là những nhà cung cấp thông tin và giải pháp công nghệ chuyên nghiệp tiêu biểu là EBSCO 

với dịch vụ tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service. 

1.1.1. Khái niệm 

EBSCO Discovery Service (EDS) là một dịch vụ tìm kiếm tập trung của EBSCO – nhà cung cấp dữ 

liệu và giải pháp tự động hóa cho thư viện. Với triết lý hướng tới sự tiện lợi và đơn giản hóa việc 

tìm kiếm thông tin cho người dùng, EDS cung cấp công cụ tìm kiếm đa nguồn (OPACs, tạp chí điện 

tử, sách điện tử và các CSDL toàn văn) trong một cửa sổ tìm kiếm duy nhất, EDS có khả năng phân 

loại và sắp xếp kết quả tìm kiếm theo mức độ ưu tiên và hiển thị trên một giao diện thân thiện và 

đồng nhất. EBSCO phối hợp với các nhà cung cấp thông tin để tích hợp vào dịch vụ EDS nhằm mục 

tiêu hỗ trợ người dùng tìm kiếm, truy cập những thông tin có chất lượng tốt nhất, phục vụ hiệu quả 

cho công việc của mình.  

Một điểm mạnh của EDS là tìm kiếm các bài báo của tạp chí. Hàng triệu bài báo cùng hàng nghìn 

tên tạp chí với nội dung phong phú, việc tìm tin đối với người dùng là không hề đơn giản, EDS làm 
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cho công việc này trở nên dễ dàng hơn. Điểm khác biệt giữa EDS và các máy tìm tin (như Google, 

Yahoo, …) là việc đánh chỉ mục, EDS cung cấp những nguồn thông tin đã qua sàng lọc và thẩm định 

bởi thư viện, các chuyên gia, … trong khi đó các máy tìm tin sẽ đánh chỉ mục toàn bộ nguồn thông 

tin mà nó thu thập được trên Internet. 

Một trong những ưu điểm nữa của EDS nói riêng hay của các giải pháp tìm kiếm tập trung nói 

chung là không chỉ cung cấp giải pháp về công nghệ tìm kiếm, mà các nhà cung cấp này còn giúp 

các thư viện đàm phán với các nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến để bạn đọc của các thư viện có thể 

tìm kiếm và khai thác CSDL của các nhà cung cấp dữ liệu, các nhà xuất bản hay các tạp chí danh 

tiếng. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt của tìm kiếm tập trung.  

1.1.2. Cấu trúc EDS  

Cấu 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, … 

 

- Hệ thống đánh chỉ mục tập trung (Central Index) 

- Lớp khai thác 

- Người tìm kiếm thông tin 

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

 

 

 

 
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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- 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, đó có thể là nguồn từ nhà xuất bản gốc, 

nhà xuất bản cấp hai hay nhà tích hợp nội dung, những thông tin nội sinh của thư viện, 

nguồn mở miễn phí trên Internet, … 

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

 

Cấu trúc hệ thống EDS 

1.2. Một số thuật ngữ được sử dụng trong EDS 

Boolean – toán tử tìm kiếm dùng để xác định mối liên hệ giữa các thuật ngữ trong khi tìm kiếm. 

Các toán tử bao gồm: AND, OR, NOT. 

Database – các gói cơ sở dữ liệu trong EBSCO. 

eBook – sách điện tử 
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Full text – thuật ngữ mô tả các tài liệu có thể được hiển thị dưới dạng toàn văn, khác với các bài 

tóm tắt và tài liệu tham khảo. 

EDS (EBSCO Discovery Service) – dịch vụ tìm kiếm tập trung của EBSCO 

Full text Finder – một cơ sở tri thức thế hệ tiếp theo, cung cấp cho người dùng cuối một giao diện 

tìm kiếm, dễ dàng điều hướng cho tất cả các tài nguyên điện tử trong bộ sưu tập của thư viện. 

Research Starter – một tính năng của EDS cho phép người dùng kết nối đến các tóm tắt cũng như 

thông tin tổng quan về hàng nghìn chủ đề phổ biến, rất có ích cho những người mới bắt đầu nghiên 

cứu. 

Content Provider – một bộ lọc giúp tinh chỉnh kết quả tìm kiếm theo nhà cung cấp cụ thể. Sử dụng 

bộ lọc này người dùng có thể lựa chọn những CSDL mà thư viện đã đăng ký với EBSCO, các CSDL 

từ đối tác của EBSCO được quản trị viên lựa chọn. 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EDS 

2.1. Tìm kiếm 

EBSCO Discovery Service (EDS) cung cấp cho người dùng khả năng truy cập vào toàn bộ các bộ sưu 

tập, cơ sở dữ liệu của thư viện thông qua một điểm truy cập duy nhất. Các kết quả trả về là những 

tài liệu nằm ở nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau kèm theo đường dẫn liên kết tới tệp toàn văn hay 

thông tin chi tiết của tài liệu. 

 

EDS cung cấp cho người dùng hai phương thức tìm kiếm: 
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- Tìm kiếm cơ bản 

- Tìm kiếm nâng cao 

2.1.1. Tìm kiếm cơ bản 

Tìm kiếm cơ bản là cách tìm kiếm nhanh và phổ biến, phương thức tìm kiếm cơ bản sẽ luôn được 

hiển thị mặc định trên giao diện trang chủ tìm kiếm của thư viện. Tạo một tìm kiếm cơ bản trên 

EDS là rất nhanh và đơn giản: 

Để chạy một tìm kiếm cơ bản: 

Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm. 

Khi nhập từ khóa, các tìm kiếm phù hợp với cụm từ mà bạn nhập vào sẽ xuất hiện bên dưới hộp 

tìm kiếm. Nếu bạn thấy cụm từ của mình trong danh sách, bạn có thể nhấp vào cụm từ tìm kiếm 

phù hợp để chuyển trực tiếp đến danh sách kết quả. 

 

Bước 2: Chọn bất kỳ giới hạn nào (nếu muốn) từ bên dưới hộp tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng 

kính lúp hoặc Enter để chạy tìm kiếm. 

Tham khảo ý nghĩa các giới hạn tại mục 2.1.3. Sử dụng các giới hạn và bộ lọc cho tìm kiếm 
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Bước 3: Từ danh sách kết quả, bạn có thể sử dụng các bộ lọc bổ sung bằng cách nhấp vào nút “All 

filters” phía dưới ô tìm kiếm. 

 

Tham khảo ý nghĩa các bộ lọc tại mục 2.1.3. Sử dụng các giới hạn và bộ lọc cho tìm kiếm 

Bước 4: Để xem biểu ghi chi tiết, nhấp vào nhan đề tài liệu hoặc nhấp vào đường dẫn View details 

tương ứng với tài liệu đó. 

Khi tài liệu có toàn văn, lựa chọn một tùy chọn truy cập toàn văn (Publisher Site, Online Full Text, 

PDF) từ danh mục Access now. 
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Một số lưu ý khi thực hiện tìm kiếm: 

- Khi thực hiện tìm kiếm, từ dừng (stop words - những từ không có ý nghĩa như đại 

từ, giới từ, …) sẽ không được tìm kiếm. EBSCO có danh sách những từ được coi là stop words 

được tạo dựa trên gợi ý của Thư viện Quốc Hội Mỹ (The Library of Congress).  

- Để phân biệt các thuật ngữ với toán tử hay mã trường tìm kiếm, người dùng nên đặt 

từ khóa trong dấu nháy kép. Những toán tử (AND, OR, NOT) đặt trong nháy kép sẽ được coi 

là những từ dừng (stop words). 

- Khi tìm theo cụm từ (đặt từ khóa trong dấu nháy kép), hệ thống sẽ tìm kiếm theo 

đúng thứ tự các từ được nhập vào và stop words sẽ không được tìm kiếm. Ví dụ: khi nhập 

Title “company of the American” => hệ thống sẽ tìm kiếm những nhan đề có chứa “company 

x x American”, x là những từ bất kỳ. 

- Khi tìm kiếm với dấu câu (dấu chấm và dấu gạch ngang), hệ thống sẽ tìm kiếm những 

từ khóa có chứa và không chứa dấu câu đó. Ví dụ: nhập coca-cola hệ thống sẽ tìm cả Coca 

Cola và Coca-Cola. Đối với dấu hỏi chấm cuối câu, hệ thống sẽ loại bỏ ký tự này khỏi tìm 

kiếm vì trong CSDL EBSCOhost dấu hỏi chấm được coi là kí tự đại diện. 

- Việc tính toán mức độ phù hợp không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Ví dụ: bạn 

đọc tìm kiếm tiêu đề "toán học" thì bất kỳ tài liệu nào có tiêu đề "Toán học" hay “TOÁN HỌC” 

đều có mức độ ưu tiên tương đương với "toán học". 

- Bên cạnh đó, EDS còn hỗ trợ sử dụng các ký tự thay thế (Wildcard symbols) như kí 

tự * (đại diện cho một hoặc một nhóm các ký tự bất kỳ), kí tự ? (đại diện cho một ký tự bất 

kỳ), … trong từ khóa tìm kiếm. 

2.1.2. Tìm kiếm nâng cao 
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EBSCO Discovery Service cho phép người dùng thực hiện các tìm kiếm nâng cao bằng cách sử dụng 

các trường tìm kiếm có hướng dẫn. Các trường này sẽ hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm những 

tài liệu phù hợp với các tiêu chí cụ thể. 

Ví dụ, người dùng có thể nhập các cụm từ tìm kiếm của mình vào các hộp tìm kiếm và yêu cầu EDS 

tìm kiếm các cụm từ đã nhập trong các trường cụ thể, chẳng hạn như tìm kiếm trong các trường 

nhan đề, chủ đề, ... 

Bước 1: Nhấp vào đường dẫn Advanced Search phía dưới ô tìm kiếm 

 

Lưu ý: Những giới hạn trên màn hình tìm kiếm cơ bản cũng sẽ được áp dụng với tìm kiếm nâng 

cao. 

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm đầu tiên trên màn hình Advanced Search. 

 

Bước 3: Lựa chọn một tiêu chí tìm kiếm từ danh sách “All fields” (ví dụ chỉ tìm kiếm trong trường 

nhan đề - Title của tài liệu). 
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Bước 4: Lặp lại bước 2 và bước 3 cho ô tìm kiếm tiếp theo 

Bước 5: Nhấp vào toán tử Boolean để kết hợp các ô tìm kiếm bởi các toán tử AND, OR, NOT (mặc 

định hệ thống áp dụng toán tử AND). 

 

Bước 6: Có thể lựa chọn một toán tử Boolean, nhập từ khóa, chọn tiêu chí tìm kiếm khác trong ô 

tìm kiếm thứ 3. 

Bước 7: Nhấp vào nút “Search” để chạy tìm kiếm và hiển thị danh sách kết quả hoặc “Cancel” để 

hủy tìm kiếm. 
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2.1.3. Sử dụng các giới hạn và bộ lọc cho tìm kiếm 

Các giới hạn (limiters) có thể được áp dụng cho tìm kiếm EBSCO Discovery Service trước khi tìm 

kiếm được chạy, trong khi bộ lọc (filters) có thể được áp dụng để tinh chỉnh danh sách kết quả sau 

khi kết quả được hiển thị. 

● Áp dụng giới hạn trước khi tìm kiếm 

Các giới hạn được hiển thị trên màn hình tìm kiếm được cấu hình bởi cán bộ quản trị và cán bộ 

quản trị có thể cấu hình những giới hạn khác so với những gì đang được ví dụ này. 

Sau khi nhập từ khóa tìm kiếm, người dùng chỉ việc lựa chọn các giới hạn mong muốn phía dưới ô 

tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng hình kính lúp (hoặc Enter) để chạy tìm kiếm. 
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- Online full text: Giới hạn kết quả đối với các biểu ghi có toàn văn trực tuyến hoặc nếu được 

chỉ định, nó sẽ bao gồm cả tài liệu bản vật lý từ thư viện. 

Nguồn nội dung toàn văn có thể bao gồm: 

o Tất cả các CSDL toàn văn EBSCOhost đã mua/đăng kí 

o Cơ sở dữ liệu đối tác EDS (EDS Partner database) có CustomLink toàn văn được thiết 

lập trong EBSCOadmin 

o Biểu ghi thư mục được xác định là toàn văn 

o Biểu ghi từ CSDL số hóa được xác định là toàn văn 

o Tất cả nội dung đã mua/đăng ký khác được cung cấp thông qua bộ sưu tập cục bộ 

(Local Collections) có CustomLink toàn văn được thiết lập trong EBSCOadmin 

o Nội dung được quản lý qua Full Text Finder có CustomLink toàn văn được thiết lập 

trong EBSCOadmin 

- At my library: Cho phép người dùng giới hạn kết quả tìm kiếm trong các biểu ghi có toàn 

văn trực tuyến (thông qua cơ sở dữ liệu toàn văn EBSCOhost, tạp chí điện tử, kho lưu trữ tổ 

chức, dữ liệu đối tác, v.v.) hoặc thậm chí là tài liệu có sẵn trong thư viện của bạn (bản vật lý). 

Những nguồn có thể bao gồm: 

o Tất cả các CSDL toàn văn EBSCOhost đã mua/đăng kí 

o CSDL thư mục của thư viện 

o CSDL số hóa của thư viện 

o Cơ sở dữ liệu đối tác EDS (EDS Partner database) mà thư viện đã mua/đăng kí truy 

cập toàn văn 

o Tất cả nội dung đã mua/đăng ký khác được cung cấp thông qua bộ sưu tập cục bộ 

(Local Collections) có CustomLink toàn văn được thiết lập trong EBSCOadmin 

o Nội dung được quản lý qua Full Text Finder có CustomLink toàn văn được thiết lập 

trong EBSCOadmin 

- Peer Reviewed: Giới hạn kết quả tìm kiếm đối với các bài báo từ các tạp chí đã được xem 

xét, đánh giá. Tạp chí được xem xét, đánh giá là các ấn phẩm chỉ bao gồm những bài báo đã 

được đánh giá và/hoặc phê duyệt là đủ điều kiện bởi một hội đồng được tuyển chọn, bao gồm 

các chuyên gia được thừa nhận trong lĩnh vực nghiên cứu của tạp chí. 

- All time: Giới hạn kết quả tìm kiếm theo thời gian xuất bản của tài liệu (12 tháng gần đây, 

5 năm gần đây, …) 

● Áp dụng bộ lọc sau khi tìm kiếm 

Sau khi chạy tìm kiếm, người dùng có thể áp dụng các bộ lọc để tinh chỉnh thêm kết quả của 

mình dựa trên một số tiêu chí. 
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Trên trang danh sách kết quả, nút Tất cả các bộ lọc (All filters) xuất hiện dấu chấm màu xanh 

biểu thị rằng bộ lọc đã được áp dụng cho tìm kiếm. Nhấp vào nút Tất cả các bộ lọc (All filters) 

để thêm hoặc xóa bộ lọc. 

 

Sau khi nhấp vào nút Tất cả các bộ lọc (All filters), bảng điều khiển bộ lọc được hiển thị phía 

bên tay phải của màn hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sử dụng các mũi tên để mở rộng các tiêu chí 

cho mỗi bộ lọc . Nhấp vào mũi tên một lần nữa để 

thu gọn lại bộ lọc. 

o Các bộ lọc hiển thị một chấm màu xanh cho 

biết một hoặc nhiều các tiêu chí của bộ lọc đã được 

áp dụng. 
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o Các bộ lọc bao gồm: 

□ Chủ đề (Subject) 

□ Nhan đề ấn phẩm (Publication) 

□ Nhà xuất bản (Publisher) 

□ Ngôn ngữ tài liệu (Language) 

□ Từ khóa địa lý (Geography) 

□ Bộ sưu tập (Collection) 

□ Kho tài liệu thuộc về (Location) 

□ Loại nguồn tài nguyên (Source Type) 

□ Nhà cung cấp nội dung/gói CSDL (Content 

Provider) 

 

Sau khi thiết lập lại các bộ lọc, nhấp vào nút “Apply filters” để làm mới kết quả. 

❖ Thông tin thêm về bộ lọc Content Provider: 

EDS chứa hàng trăm triệu biểu ghi từ hàng nghìn đầu báo, tạp chí, sách và các nguồn tài nguyên 

cũng như thông tin từ hàng nghìn nhà xuất bản và cung cấp khác. 

Nếu muốn giới hạn kết quả tìm kiếm của mình ở một nhà cung cấp nội dung cụ thể, người dùng có 

thể sử dụng bộ lọc Content Provider, được hiển thị phía bên trong mục All filters.  
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Sử dụng bộ lọc này bạn có thể lựa chọn những CSDL mà thư viện bạn đăng ký với EBSCO, hoặc các 

CSDL từ đối tác của EBSCO được quản trị viên lựa chọn.  

Các tài nguyên này sẽ được phân loại theo cơ sở dữ liệu, bao gồm: tài nguyên truy cập mở (Open 

Access Resources), tài nguyên đã đăng ký (Subcription-Based Resources) và Danh mục & Chỉ mục 

của thư viện (Catalogs & Indexs). Chúng được định nghĩa như sau: 

- Tài nguyên truy cập mở (Open Access Resources) – EDS hiện cung cấp một số tài 

nguyên truy cập mở. Những tài nguyên này được EDS cung cấp miễn phí trên Internet từ 

các nhà cung cấp trực tiếp của họ, bạn không cần đăng ký để truy cập tài liệu. 

- Tài nguyên đã đăng ký – bao gồm các cơ sở dữ liệu phải được đăng ký mới có thể 

truy cập vào tài liệu toàn văn. Khi bạn không đăng ký các cơ sở dữ liệu này bạn chỉ có thể 

được cung cấp các siêu dữ liệu của biểu ghi đã chọn. 

- Danh mục & Chỉ mục của thư viện – những tài nguyên này chỉ chứa thông tin thư 

mục cơ bản, với mục đích chính là cung cấp thông tin trích dẫn phục vụ cho nghiên cứu. Do 

đó, bạn không thể tìm kiếm văn bản toàn văn của những tài liệu này và bạn cũng không có 

khả năng tùy chỉnh các liên kết thành các văn bản toàn văn. 

Lựa chọn danh mục trong ô Hit count (high to low) để lựa chọn lại tiêu chí sắp xếp các Content 

provider, từ đây người dùng có thể dễ dàng lựa chọn các CSDL mà mình cần. Ngoài ra, bạn đọc có 
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thể nhấp vào liên kết “… more” để có thể xem toàn bộ danh sách các CSDL được liệt kê liên quan 

tới từ khóa tìm. 

2.1.4. Những tính năng tìm kiếm nổi bật trên EDS 

● Tự động hoàn thành thuật ngữ tìm kiếm 

Tính năng AutoComplete – tự động hoàn thành được tích hợp sẵn trong nhiều giao diện tìm kiếm, 

bao gồm cả EDS và EBSCOhost Research, tính năng này cung cấp các thuật ngữ được đề xuất để 

hoàn thành truy vấn tìm kiếm dựa trên dữ liệu nhật ký tìm kiếm của EBSCO. Tính năng này hỗ trợ 

nhiều ngôn ngữ, phổ biến nhất là tiếng Anh. Các thuật ngữ được đề xuất được sắp xếp theo tần suất 

mà thuật ngữ được tìm kiếm với các cụm từ tìm kiếm phổ biến nhất xuất hiện đầu tiên. 

 

● Tự động sửa sai khi tìm kiếm 

Tính năng tự động sửa sai khi tìm kiếm được tích hợp sẵn trong EDS và EBSCOhost, nó cung cấp 

các thuật ngữ được đề xuất cho các truy vấn có lỗi chính tả và lỗi đánh máy dựa trên nhật ký tìm 

kiếm EBSCO trên tất cả các tài khoản của khách hàng trên toàn cầu.  

Ví dụ: nhập vào hộp thoại tìm kiếm thuật ngữ “Viettnam”, hệ thống hiển thị kết quả cho từ khóa 

“Vietnam” 
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● Research Starter 

Research Starter là một tính năng trong EDS, cho phép người dùng có thể kết nối nhanh chóng 

đến các tóm tắt cũng như thông tin tổng quan về hàng nghìn chủ đề phổ biến bao gồm lịch sử, địa 

lý và khoa học. 

Được thiết kế để nâng cao việc nghiên cứu, Research Starter bao gồm các liên kết đến các bài viết, 

hình ảnh, video hay clip âm thanh có nội dung liên quan đến chủ đề tìm kiếm. Nội dung trong 

Resaearch Starter được quản lý từ nhiều nguồn chất lượng cao như Salem Press, Encyclopadia 

Britannica… Tính năng Research Starter còn được gọi là ‘Topics Overview’ trong Explora™ (giao 

diện tìm kiếm dành riêng cho tất cả các cơ sở dữ liệu thư viện công cộng hoặc thư viện trường học 

trong EBSCO). 

Nếu tính năng Research Starter đã được tích hợp, nó sẽ xuất hiện ở đầu danh sách kết quả tìm 

kiếm. 
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Người dùng chỉ cần nhấp vào nhan đề để xem thông tin chi tiết chủ đề. Để đọc toàn văn hoặc tải bài 

viết, nhấp vào liên kết Read more, tại đây người dùng có thể tham khảo các bài viết liên quan tới 

chủ đề tìm kiếm. 
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● Tìm kiếm tên ấn phẩm 

EDS cung cấp tính năng tìm kiếm tên ấn phẩm thuộc bộ sưu tập của đơn vị/thư viện. Những nhan 

đề ấn phẩm này sẽ được xuất hiện trong tính năng “Publication” ở đầu danh sách kết quả trả về 

tương ứng với từ khóa tìm. Những nhan đề này cũng có thể được tìm kiếm bởi tính năng 

Publication Finder (tham khảo mục 2.15. Tìm kiếm ấn phẩm bằng tính năng Publication Finder) 

 

Người dùng có thể nhấp vào nhan đề hoặc nhấp vào liên kết “About this publication” để xem chi 

tiết ấn phẩm và lựa chọn các truy cập toàn văn phù hợp. 
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2.2. Một số tính năng khác được sử dụng trong EDS 

2.2.1. Tìm kiếm ấn phẩm bằng tính năng Publication Finder 

Nếu người dùng đang tìm một tập san, sách điện tử, tạp chí hoặc tờ báo cụ thể, ứng dụng 

Publication Finder là một dịch vụ tìm kiếm cơ sở tri thức hiện đại được sử dụng để tìm các ấn phẩm 

trong bộ sưu tập của đơn vị/thư viện thuộc bất kể nhà xuất bản hay nhà cung cấp nào. 

Lưu ý: Người dùng có thể truy cập vào giao diện Publication Finder từ liên kết Publication dưới 

mục Research Tools phía bên trái màn giao diện EDS. Ấn phẩm liên quan tới từ khóa tìm kiếm của 

người dùng cũng có thể xuất hiện ở trên cùng của giao diện kết quả tìm kiếm. 
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Chỉ các nhan đề được chọn và không ẩn được cấu hình trong trang quản trị sẽ được hiển thị trên 

trang kết quả. Nếu toàn bộ CSDL được chọn và ẩn, thì cơ sở dữ liệu ẩn đó sẽ không xuất hiện trên 

trang kết quả. 

2.2.1.1 Tìm kiếm ấn phẩm 

Việc tìm kiếm trên giao diện Publication Finder theo nhan đề ấn phẩm được thực hiện dễ dàng nhờ 

tính năng tự động hoàn thành (auto-complete), hiển thị các nhan đề có chứa các cụm từ tìm kiếm 

mà người dùng nhập vào. Ngoài tìm kiếm theo nhan đề ấn phẩm (Title), Publication Finder còn 

cung cấp cho người dùng một số các tiêu chí tìm kiếm như tìm theo số ISBN/ISSN, nhà xuất bản 

(Publisher), chủ đề (Subject) 

Để tìm kiếm ấn phẩm: 

Bước 1: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 

Khi nhập từ khóa, những từ khóa tìm kiếm phù hợp với cụm từ của người dùng nhập vào sẽ xuất 

hiện bên dưới hộp tìm kiếm. Khi các ấn phẩm mong muốn tìm kiếm xuất hiện trong danh sách, 

người dùng chỉ cần nhấp vào tên ấn phẩm để chạy tìm kiếm. 
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Bước 2: Người dùng có thể giới hạn tìm kiếm theo các giới hạn có sẵn hiển thị phía dưới ô tìm 

kiếm như All Resources để tìm kiếm trên tất cả các nguồn tài nguyên, Books Only để chỉ tìm kiếm 

trên tài nguyên sách, Journals Only để chỉ tìm kiếm trên tài nguyên tạp chí, … 

Hoặc có thể sử dụng danh sách thứ hai phía trên ô tìm kiếm để có thể điều chỉnh hành vi tìm kiếm 

giúp điều chỉnh độ chính xác của từ khóa tìm kiếm. 

 

- Any: Nếu "Any" được chọn, những ấn phẩm có chứa bất kỳ từ khóa tìm kiếm nào sẽ được 

truy xuất - nó tương đương với việc tìm kiếm bằng toán tử Boolean OR giữa mỗi từ khóa. 

- Contains: Nếu tiêu chí "Contains" được chọn, tất cả các từ khóa tìm kiếm phải xuất hiện 

trong ấn phẩm, nhưng thứ tự từ không quan trọng - nó tương đương với việc tìm kiếm với toán 

tử Boolean AND giữa mỗi từ khóa. 
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- Proximity: Tìm các từ khóa nếu chúng cách nhau trong khoảng 10 từ và theo thứ tự nhập. 

Ví dụ tìm kiếm cụm “Nature Optimization" với tiêu chí proximity, có thể truy xuất ra các nhan 

đề sau” 

o Nature-Inspired Algorithms for Optimisation 

o Nature-Inspired Optimization Algorithms 

o Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2010) 

- Exact Phrase: Nếu lựa chọn tiêu chí "Exact Phrase", các từ tìm kiếm của người dùng sẽ 

xuất hiện dưới dạng tìm kiếm cụm từ chính xác. 

Ví dụ, nếu tìm kiếm nhan đề “Natural Neuroscience” sử dụng tiêu chí “Exact Phrase”, nếu có 

nhan đề khớp với nhan đề trên, nhan đề đó sẽ nằm ở vị trí đầu trong danh sách kết quả, những 

nhan đề không khớp hoàn toàn sẽ xếp ở những vị trí sau 

o Natural Neuroscience 

o Natural Neuroscience in climate change 

o Journal of Natural Neuroscience 

o … 

- Exact Match: Nếu lựa chọn tiêu chí "Exact Match", kết quả trả về sẽ là những nhan đề trùng 

khớp hoàn toàn với từ khóa nhập. 

- Begins With: Tìm kiếm những nhan đề bắt đầu bằng từ khóa tìm đã nhập. 

Ví dụ, tìm kiếm từ “Oil” sẽ trả về kết quả cho Oils, Oiled, Oiling, … 

Bước 3: Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm và chọn các tùy chọn, giới hạn tìm kiếm, nhấp vào biểu 

tượng kính lúp trên hộp tìm kiếm hoặc nhấn phím Enter để thực hiện tìm kiếm. 

Bước 4: Trên giao diện kết quả, có thể nhấp vào nút Filter để xem các bộ lọc cho kết quả 
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Bước 5: Tùy thuộc vào cách đơn vị/thư viện cấu hình Publication Finder, người dùng có thể 

thấy các tùy chọn để lọc kết quả theo Peer Reviewed, Subjects, Resources và Databases tại 

cột bên trái. 

 

Nếu bộ lọc bao gồm hộp tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm một giá trị thuộc bộ lọc đó. 
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Tại trang kết quả, người dùng còn có thể sắp xếp danh sách kết quả theo nội dung liên quan 

hoặc theo nhan đề. 

 

Người dùng có thể nhấp vào liên kết “more…” để xem thêm thông tin về ấn phẩm, nhấp vào các 

liên kết toàn văn để truy cập toàn văn các ấn phẩm này. 

 

Lưu ý quan trọng: Khi tìm kiếm theo tiêu chí chủ đề (Subject) trong giao diện Publication 

Finder, hệ thống sẽ tìm kiếm dựa trên các bộ chủ đề có sẵn (bao gồm các bộ chủ đề General, 

Medical và LoC). 

2.2.1.2 Duyệt tìm ấn phẩm 

Nếu quản trị viên của đơn vị/thư viện đã kích hoạt, người dùng có thể duyệt tìm các ấn phẩm của 

đơn vị/tổ chức mình theo thứ tự bảng chữ cái (qua danh mục Alpha), Cơ sở dữ liệu (Databases) 

hoặc theo Chủ đề (Subject). 
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Lưu ý: Những bộ lọc (All Resources, Journals Only, Books Only, …) chỉ áp dụng với những tìm kiếm 

mà từ khóa được nhập trong ô tìm kiếm. Những bộ lọc này không được áp dụng khi sử dụng duyệt 

tìm ấn phẩm, duyệt tìm cơ sở dữ liệu hoặc duyệt tìm theo chủ đề. 

Duyệt tìm theo ấn phẩm (Browsing Publications) 

Để duyệt tìm theo tên ấn phẩm: 

Bước 1: Nhấp vào thẻ Publications và bắt đầu duyệt theo thứ tự bảng chữ cái tên ấn phẩm bằng 

cách chọn một chữ cái trong danh mục Alpha xuất hiện bên dưới ô tìm kiếm. 

 

Bước 2: Tiếp tục tinh chỉnh tìm kiếm bằng cách sử dụng cấp thứ hai của danh mục Alpha. 

Lưu ý: Khi một tổ hợp chữ cái chuyển sang màu xám, nghĩa là không có nhan đề nào phù hợp với 

tổ hợp đó. 
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Bước 3: Nhấp vào nút Filter để xem các bộ lọc tinh chỉnh kết quả. 

Sử dụng các bộ lọc ở bên trái để tinh chỉnh kết quả hoặc nhấp vào liên kết "Full Text Access" để 

liên kết đến nguồn toàn văn cho nhan đề. 

 

Tìm duyệt theo cơ sở dữ liệu (Browse Database) 

Để duyệt tìm ấn phẩm theo cơ sở dữ liệu: 

Bước 1: Nhấp vào liên kết Browse Databases và chọn một chữ cái để bắt đầu duyệt danh sách 

CSDL và các gói CSDL mà đơn vị/thư viện cung cấp quyền truy cập. 
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Bước 2: Nhấp vào tên CSDL để xem danh sách các ấn phẩm từ CSDL đó. Lưu ý rằng chỉ các nhan 

đề được chọn và không ẩn được cấu hình trong trang quản trị được hiển thị trong kết quả. Nếu 

toàn bộ CSDL được chọn và ẩn, thì cơ sở dữ liệu ẩn đó sẽ không xuất hiện trong Browse Databases. 
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Bước 3: Nhấp vào nút Filter để xem các bộ lọc tinh chỉnh kết quả. 

Sử dụng các bộ lọc ở bên trái để tinh chỉnh kết quả hoặc nhấp vào liên kết "Full Text Access" để 

liên kết đến nguồn toàn văn cho nhan đề. 

 

Duyệt tìm ấn phẩm theo chủ đề (Browse Subjects) 

Để duyệt tìm ấn phẩm theo chủ đề: 

Bước 1: Nhấp vào liên kết Browse Subjects để xem các chủ đề có sẵn. 

 

Bước 2: Nhấp vào liên kết để xem danh sách kết quả của tất cả các ấn phẩm cho một chủ đề. 
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Bước 3: Nhấp vào nút Filter để xem các bộ lọc tinh chỉnh kết quả. 

Sử dụng các bộ lọc ở bên trái để tinh chỉnh kết quả hoặc nhấp vào liên kết "Full Text Access" để 

liên kết đến nguồn toàn văn cho nhan đề. 

 

2.2.2. Concept Map (bản đồ khái niệm) 

Bản đồ khái niệm cung cấp cách tiếp cận trực quan và tương tác hơn để khám phá các chủ đề bằng 

trí tuệ nhân tạo.  
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Mục đích chính của Concept Map là cho phép người dùng khám phá các khái niệm liên quan một 

cách tương tác và trực quan để xây dựng các truy vấn tìm kiếm EDS hiệu quả, mang lại kết quả EDS 

cụ thể, có liên quan. 

 

2.2.2.1 Truy cập Concept Map từ EDS 

Bước 1: Bắt đầu bằng cách nhập các cụm từ tìm kiếm vào ô tìm kiếm EDS và nhấp vào biểu tượng 

kính lúp hoặc Enter để tìm kiếm. 

 

Bước 2: Nhấp vào liên kết Concept Map trên trang kết quả. 
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Lưu ý: Vì Concept Map mở trong cửa sổ hoặc tab trình duyệt mới, người dùng có thể cần phải tắt 

trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để mở Concept Map. 

Bước 3: Hệ thống sẽ nhập từ khóa tìm của bạn trên một tab trình duyệt mới của chức năng Concept 

Map. Đồng thời hệ thống sẽ hiển thị các khái niệm liên quan tới từ khóa mà bạn đã gõ vào EDS 

trong cửa sổ tìm kiếm. Tại đây, hãy click vào khái niệm mà bạn muốn: 

 

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị một bản đồ thể hiện mối quan hệ giữa khái niệm (chủ đề) mà bạn đã 

chọn với các chủ đề khác trên giao diện: 
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Bước 4: Điều hướng Concept Map bằng cách nhấp và kéo con trỏ xung quanh để di chuyển các chủ 

đề xung quanh bản đồ. 

Bước 5: Nhấp vào một chủ đề để xem định nghĩa về chủ đề đó. Tại đây, bạn có thể click vào nút 

“Explore concept” để khám phá chủ đề đó hoặc nhấp vào Add to search nếu muốn thêm chủ đề đó 

vào Search Builder để tìm kiếm. 
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Bước 6: Người dùng có thể tiếp tục thêm các chủ đề khác vào trình tạo tìm kiếm Search Builder. 

Hệ thống sẽ tự động sử dụng toán tử AND để kết hợp tìm kiếm giữa các chủ đề: 

 

Bước 7: Trên giao diện này, người dùng có thể thực hiện các chức năng sau: 

1. Xem trước kết quả tìm kiếm: Người dùng có thể nhấn vào nút Content Preview để xem 

trước các kết quả tìm kiếm liên quan hoặc tiếp tục thêm/loại bỏ các chủ đề hay thay đổi các 

toán tử (bằng cách nhấn vào toán tử đó) và tiếp tục nhấn Content Preview để xem trước 

kết quả nếu muốn. 

Lưu ý: Người dùng có thể nhấp vào toán tử Boolean trong Search Builder để thay đổi toán 

tử. Ví dụ: bấm AND để thay đổi thành OR. 

2. Xem đầy đủ các kết quả tìm kiếm: Khi người dùng hoàn tất việc thêm chủ đề vào trình 

Search Builder, nhấp vào nút See Full Results để thực hiện tìm kiếm các cụm từ trên EDS. 

Kết quả tương ứng với điều kiện tìm sẽ được hiển thị trên giao diện EDS và các cụm từ tìm 

kiếm sẽ được điền vào ô tìm kiếm. 
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3. Ngoài ra, trên giao diện, người dùng có thể click vào biểu tượng menu ở góc trái phía trên 

màn hình để thực hiện thêm một số chức năng khác. 

 

Giao diện hiển thị sẽ cho phép bạn thực hiện một số chức năng sau: 

• Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của các khái niệm (chủ đề) trên bản đồ: 
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• Thay đổi mối quan hệ giữa các khái niệm trong bản đồ. Khi bạn chọn mối quan hệ, 

bản đồ sẽ cập nhật theo: 

 

• Xem các lại lịch sử các khái niệm mà bạn đã khám phá. Tại đây bạn có thể click vào 

khái niệm mà bạn muốn để xem lại bản đồ khái niệm của nó: 
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• Xem video hướng dẫn về tính năng Concept Map bằng cách click vào biểu tượng i 

trên màn hình: 

 

• Thay đổi chế độ hiển thị của bản đồ  sang dạng lưới: 
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2.2.2.2 Tạo một tìm kiếm mới trong Concept Map 

Trên giao diện của Concept Map, nếu bạn muốn tạo một tìm kiếm mới, hãy thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng thùng rác ở phía dưới bên phải của màn hình và xác nhận rằng muốn 

xóa lịch sử điều hướng hiện tại của mình.  

 

Hệ thống sẽ đưa bạn quay trở về trang chủ của chức năng Concept Map. 

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm 
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Khi nhập từ khóa, hệ thống sẽ đề xuất các khái niệm khác nhau bắt đầu với các từ mà bạn gõ vào. 

Hãy chọn một khái niệm phù hợp. Hệ thống sẽ hiển thị bản đồ cho khái niệm mà bạn đã chọn. 

Bước 3: Tiếp tục nhập các thuật ngữ vào ô tìm kiếm để tìm các khái niệm bổ sung thêm vào tìm 

kiếm tùy theo nhu cầu theo hướng dẫn trong mục 2.6.1.1. 

2.3. Giao diện kết quả tìm kiếm 

Kết quả tìm kiếm có thể là những trích dẫn, các bài viết toàn văn, tài liệu tóm tắt tổng quan và cũng 

có thể bao gồm các liên kết tới toàn văn. 

Những tài liệu, bài viết phù hợp với tìm kiếm sẽ được hiển thị tại chính giữa màn hình kết quả. Tại 

đây, người dùng có thể xem thông tin cơ bản của tài liệu, thực hiện các thao tác như chia sẻ tài liệu, 

đánh dấu tài liệu ưa thích, truy cập tài liệu, sắp xếp lại danh sách kết quả, … 
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- Số lượng kết quả tìm kiếm được hiển thị ở đầu danh sách. 

- Nếu cơ sở dữ liệu Research Starter có sẵn cho thuật ngữ bạn nhập vào, nó sẽ xuất 

hiện ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm. 

- Nhấp vào nhan đề tài liệu hoặc “View details” để xem các thông tin thông tin chi tiết. 

- Chủ đề (Subjects): Các thuật ngữ chủ đề được gán tới mỗi tài liệu được hiển thị trong 

danh sách kết quả. 

- Truy cập toàn văn/liên kết: Lựa chọn một tùy chọn truy cập toàn văn (Publisher Site, 

Online Full Text, PDF) từ danh mục Access now 

- Các thống kê liên quan tới tài liệu, bài viết (nếu có): Di chuyển chuột vào biểu tượng 

PlumX Metrics (hình bông hoa năm cánh), các thông tin thống kê về lượt sử dụng, trích dẫn, 

… tài liệu sẽ được hiển thị. Để biết thêm về PlumX Metrics chi tiết tham khảo mục 3.3 PlumX 

Metrics 

- Thông tin tài liệu hiện có (đối với tài liệu thuộc CSDL thư mục của thư viện): Nếu tài 

liệu tìm được nằm trong cơ sở dữ liệu thư mục của thư viện, bạn sẽ nhìn thấy thông tin về 

kho, kí hiệu xếp giá và trạng thái thực của tài liệu. 

- Đánh dấu tài liệu ưa thích (like): Để lưu tài liệu vào mục ưa thích tại tính năng “My 

dashboard”. 

- Sử dụng các công cụ: Trích dẫn tài liệu; thêm tài liệu vào dự án; chia sẻ tài liệu qua 

email, google drive, ….; tải siêu dữ liệu về máy tính (định dạng CSV). 

- Sắp xếp danh sách kết quả tìm kiếm: EDS mặc định sắp xếp kết quả tìm kiếm theo sự 

liên quan, ngoài ra người dùng có thể click vào các tiêu chí sắp xếp (Sort by) phía tay phải 

trên cùng và lựa chọn tiêu chí sắp xếp phù hợp: có thể sắp xếp theo những tài liệu có thời 



 

 

42 

  

 Hướng dẫn sử dụng EDS 

 

gian xuất bản mới nhất (Date Newest), những tài liệu có thời gian xuất bản cũ nhất (Date 

Oldest). 

 

- Xem các kết quả tiếp theo, nhấp vào nút “Show more results” tại vị trí cuối trang 

kết quả. 

2.3.1. Xem thông tin tài liệu 

Trên giao diện trang kết quả tìm kiếm, khi người dùng nhấp vào nhan đề của tài liệu/bài viết hoặc 

nhấp vào liên kết “View details”, giao diện thông tin chi tiết tài liệu được hiển thị. 
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Giao diện thông tin chi tiết tài liệu sẽ có những thông tin khác nhau tùy thuộc vào loại tài liệu mà 

bạn đang xem, bao gồm: 

• Tài liệu dạng điện tử 

• Tài liệu dạng in (Tài liệu từ phần mềm thư viện điện tử của thư viện) 

• Tài liệu dạng số (Tài liệu từ phần mềm thư viện số của thư viện) 
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2.3.1.1 Tài liệu dạng điện tử 

 

- Thông tin nhan đề, nguồn của tài liệu; ảnh bìa tài liệu (nếu có); các tùy chọn truy cập 

toàn văn “Access now” (nếu có). 

- Tính khả dụng và quyền đối với tài liệu - Availability & permissions (nếu có): 

Quyền do nhà xuất bản quy định. 

o  Availability: Hiển thị số lượng bản sao mà thư viện có sẵn cho người dùng sử dụng 

o Download: Hiển thị tính khả dụng của bản tài liệu tải xuống do thư viện cài đặt. 

o Chapter Download: Hiển thị nếu nhà xuất bản cung cấp tính năng tải các chương 

cho tài liệu. 
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o Copy & paste: Hiển thị nếu nhà xuất bản cho phép sao chép và dán nội dung sách 

điện tử. 

- Những thông tin khác của tài liệu (Additional information): Bao gồm các thông tin như 

nhan đề, tác giả, thông tin xuất bản, mô tả, kiểu nguồn tài nguyên, chủ đề, số ISBN, … 

- Các công cụ thao tác với tài liệu: 

o Đánh dấu tài liệu ưa thích: EDS cho phép người dùng thích những tài liệu và những 

tài liệu được thích sẽ được lưu trong tính năng “My dashboard”, người dùng có thể đăng 

nhập bằng tài khoản cá nhân (Personal Account) để lưu những tài liệu được thích vĩnh 

viễn. 

Bất cứ nơi nào người dùng thấy biểu tượng thích (biểu tượng hình trái tim ), có thể là 

trang danh sách kết quả, trang biểu ghi chi tiết, trang xem toàn văn trực tuyến / PDF, người 

dùng có thể nhấp vào biểu tượng đó để lưu bài viết vào My dashboard. 
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Biểu tượng chuyển sang màu đỏ để cho biết người đã thích tài liệu và nó có sẵn trong trang 

My dashboard của người dùng . Nhấp lại vào nó để xóa đánh dấu thích tài liệu. 

 

o Sử dụng công cụ trích dẫn: Công cụ trích dẫn giúp người dùng dễ dàng sao chép 

thông tin trích dẫn, định dạng theo nhiều kiểu được sử dụng rộng rãi nhất. Người dùng 

cũng có thể xuất thông tin trích dẫn từ EDS sang công cụ trích dẫn được lựa chọn. 

Bất cứ nơi nào người dùng thấy biểu tượng trích dẫn (biểu tượng dấu nháy kép), có thể là 

trang danh sách kết quả, trang biểu ghi chi tiết, trang xem toàn văn trực tuyến / PDF, người 

dùng có thể nhấp vào biểu tượng đó để sao chép trích dẫn ở nhiều dạng khác nhau. 
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Hoặc xuất thông tin trích dẫn sang công cụ được lựa chọn 



 

 

48 

  

 Hướng dẫn sử dụng EDS 

 

 

o Thêm tài liệu vào một dự án (Project): Bất cứ nơi nào người dùng thấy biểu tượng 

thêm tài liệu vào dự án (biểu tượng thư mục), có thể là trang danh sách kết quả, trang 

biểu ghi chi tiết, trang xem toàn văn trực tuyến / PDF, người dùng có thể nhấp vào biểu 

tượng đó để thêm tài liệu vào một dự án đã được tạo trên trang My dashboard (tham 

khảo mục 2.5 Tạo dự án trên EDS để biết thông tin chi tiết về nội dung tạo một Project 

trên EDS). 
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o Chia sẻ tài liệu: Người dùng có thể chia sẻ nội dung mà mình đã tìm thấy trên EDS. 

Các tùy chọn chia sẻ bao gồm chia sẻ biểu ghi lên Google Driver hoặc Google Classroom, 

tạo và sao chép liên kết tới biểu ghi hoặc chia sẻ thông tin tài liệu qua email. 

Bất cứ nơi nào người dùng thấy biểu tượng chia sẻ tài liệu, có thể là trang danh sách kết 

quả, trang biểu ghi chi tiết, trang xem toàn văn trực tuyến / PDF, người dùng có thể nhấp 

vào biểu tượng đó để chia sẻ tài liệu theo các tùy chọn chia sẻ có sẵn. 
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o Tải dữ siêu dữ liệu (metadata) của tài liệu về máy tính dưới dạng CSV. 
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Bất cứ nơi nào người dùng thấy biểu tượng tải siêu dữ liệu, có thể là trang danh sách kết 

quả, trang biểu ghi chi tiết, trang xem toàn văn trực tuyến / PDF, người dùng có thể nhấp 

vào biểu tượng đó để tải siêu dữ liệu của tài liệu về máy tính dưới dạng CSV.. 
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2.3.1.2 Tài liệu dạng in (Catalog) 

 

- Thông tin nhan đề, nguồn của tài liệu; tùy chọn truy cập tài liệu trên trang WebPAC của 

phần mềm quản lý tài nguyên truyền thống trong mục “Access now” 
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- Thông tin bản tài liệu: Thông tin về các bản tài liệu in mà thư viện hiện đang sở hữu, những 

thông tin này bao gồm trạng thái của bản tài liệu (được lấy theo trạng thái thực), kho/nơi tài 

liệu thuộc về, kí hiệu phân loại của tài liệu. 

 

- Những thông tin khác của tài liệu (Additional information): Bao gồm các thông tin như 

nhan đề, tác giả, thông tin xuất bản, mô tả, kiểu nguồn tài nguyên, chủ đề, số ISBN, … 



 

 

54 

  

 Hướng dẫn sử dụng EDS 

 

- Các công cụ thao tác với tài liệu: Tham khảo mục 2.2.1.1 Tài liệu dạng điện tử để biết thêm 

chi tiết về việc sử dụng các công cụ này. 

2.3.1.3 Tài liệu dạng số (Digital Repository) 

 

- Thông tin nhan đề, nguồn của tài liệu. 

- Những thông tin khác của tài liệu (Additional information): Bao gồm các thông tin như 

nhan đề, tác giả, thông tin xuất bản, mô tả, kiểu nguồn tài nguyên, chủ đề, số ISBN, … 

- Thông tin URL truy cập tài liệu trên trang quản lý tài nguyên số của thư viện. 
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- Các công cụ thao tác với tài liệu: Tham khảo mục 2.2.1.1 Tài liệu dạng điện tử để biết thêm 

chi tiết về việc sử dụng các công cụ này. 

2.4. Tạo tài khoản cá nhân (Personal Account) 

Nếu được quản trị viên thư viện cho phép, người dùng có thể tạo tài khoản cá nhân để truy cập 

EDS. 

Khi truy cập ở dạng khách (Guest access), người dùng không xác thực vẫn có thể thực hiện tìm 

kiếm tất cả các tài liệu và có thể xem thông tin chi tiết tài liệu trên EDS mà không cần đăng nhập. 

Để có thể sử dụng các tính năng của trang Dashboard để lưu vĩnh viễn các tài liệu ưa thích của 

mình và cũng có thể tạo các dự án (Projects), người dùng cần phải đăng nhập bằng tài khoản cá 

nhân. 

Để tạo một tài khoản cá nhân trên EDS: 

Bước 1: Đăng nhập vào EDS thông qua phương thức xác thực do đơn vị/thư viện cung cấp. (Ví dụ 

ID người dùng và mật khẩu, địa chỉ IP, OpenAthens, ...) 

Bước 2: Nhấp vào mục Library user và lựa chọn đường dẫn My EBSCO Dashboard. 
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Bước 3: Nhấp vào tiếp tục với Google (Continue with Google) để tạo tài khoản bằng tài khoản 

Google hoặc nhấp vào liên kết đăng ký (Sign up) để tạo tài khoản trong EDS. 

 

Bước 4: Điền thông tin đăng ký bao gồm tên, địa chỉ email và tạo mật khẩu. 
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Lưu ý: Người dùng cần nhập địa chỉ email để tạo tài khoản cá nhân. Khi đăng nhập tài khoản, địa 

chỉ email là ID người dùng. 

Bước 5: Tích chọn đồng ý với chính sách sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân của EBSCO. 
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Người dùng có thể đọc chính sách quyền riêng tư của EBSCO, những thông tin được thu thập, chính 

sách thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân bằng cách nhấp vào các liên kết. Nếu không đồng ý với 

chính sách, người dùng sẽ không thể tiếp tục tạo tài khoản. 

Bước 6: Nhấp vào tạo tài khoản (Create account). Nếu thông tin người dùng được chấp nhận, một 

thông báo sẽ xuất hiện xác nhận tài khoản đã được tạo. Để đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào liên 

kết Click here và cung cấp thông tin đăng nhập. 

2.5. Sử dụng trang tổng quan (Dashboard) trên EDS 

Trang tổng quan (Dashboard) trong EBSCO Discovery Service là nơi người dùng sẽ tìm thấy các 

dự án (Projects), các tài liệu đã thích (Saved items items), các tìm kiếm đã thực hiện (Searches) và 

tài liệu người dùng đã xem. 

Khi đăng nhập vào EDS bằng tài khoản người dùng cá nhân, các mục trong trang tổng quan 

(Dashboard) của người dùng sẽ được lưu và có thể được truy cập bất cứ khi nào người dùng đăng 

nhập, bao gồm cả thư mục My EBSCOhost trong EBSCOhost và trong phiên bản EDS cổ điển. 

Nếu người dùng đăng nhập thông qua tài khoản tổ chức của đơn vị/thư viện chứ không phải bằng 

tài khoản người dùng cá nhân, các mục trong trang tổng quan của người dùng sẽ không được lưu 

sau phiên làm việc hiện tại. 

Sử dụng trang tổng quan: 

- Nhấp vào mục My Dashboard phía cột trái giao diện EDS. 

 

Chế độ xem mặc định cho trang tổng quan là thẻ Overview. Từ thẻ này, người dùng có thể thấy 

các dự án được tạo gần đây nhất, các bài viết đã thích, tìm kiếm đã tìm và các mục đã xem. 
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- Nhấp vào thẻ Projects để xem tất cả các dự án đã tạo hoặc để tạo một dự án mới. 

 

- Nhấp vào thẻ Saved items để xem tất cả các bài viết, eBooks, … đã lưu trên EDS. 

 

Từ thẻ này, người dùng có thể hủy lưu, thêm tài liệu vào dự án, chia sẻ liên kết để truy cập các 

tài liệu hoặc tải xuống tệp .csv thông tin chi tiết về các mục đã thích. 

- Nhấp vào thẻ Searches để xem các tìm kiếm người dùng đã chạy trước đó trong EDS. Nhấp 

vào một cụm từ tìm kiếm để chạy lại tìm kiếm, lưu tìm kiếm vào trong thẻ Saved items, xem 

thông tin chi tiết tìm kiếm, thêm tìm kiếm vào dự án, xóa tìm kiếm trong phiên làm việc hiện 

tại. 
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- Nhấp vào thẻ Viewed để xem danh sách các tài liệu người dùng đã xem trước đó trong 

phiên làm việc hiện tại. Nhấp vào nhan đề để quay lại biểu ghi chi tiết của tài liệu. 

 

Ngoài ra, người dùng cũng có thể lưu tài liệu vào trong thẻ Saved items, trích dẫn tài liệu, thêm 

tài liệu vào dự án; chia sẻ tài liệu;  xóa tài liệu khỏi mục Viewed. 

- Nhấp vào thẻ Holds & Checkouts để xem thông tin các eBooks mà người dùng đang ghi 

mượn hoặc đặt mượn. Nhấp vào nhan đề để quay lại biểu ghi chi tiết của tài liệu; người dùng 

cũng có thể thích tài liệu để lưu lại tài liệu trong thẻ Saved items; sao chép, xuất trích dẫn tài 

liệu; thêm tài liệu vào dự án; chia sẻ tài liệu, tải thông tin siêu dữ liệu (metadata) về thiết bị 

dưới dạng CSV. 
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2.6. Tạo dự án trên EDS 

EBSCO Discovery Service cung cấp khả năng tạo dự án (Projects) cho người dùng. Dự án cho phép 

người dùng thu thập và sắp xếp các tài liệu người dùng tìm thấy trên EDS (bài báo, sách điện tử, 

…). Nếu đang thực hiện nhiều dự án nghiên cứu, người dùng có thể tạo nhiều dự án để lưu trữ các 

tài liệu về các chủ đề khác nhau. Ngoài ra, người dùng có thể ấn định cho mỗi dự án một ngày hạn 

để có thể hỗ trợ cho những công việc ưu tiên. 

Lưu ý: Người dùng cần phải đăng nhập tài khoản cá nhân để có thể tạo và quản lý các dự án. 

Để tạo một dự án: 

Bước 1: Mở giao diện My Dashboard: 
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Bước 2: Nhấp vào thẻ Projects 

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới một Project. 

 

Bước 4: Nhập tên cho dự án, chọn ngày hạn (Due date) của dự án (tùy chọn), sau đó nhấp vào nút 

Create. 
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Bước 5: Dự án mới thêm được hiển thị trong danh sách các dự án của người dùng. 

Lưu ý: Người dùng có thể thêm tài liệu vào dự án tại bất cứ nơi nào người dùng thấy biểu tượng 

thêm tài liệu vào dự án (biểu tượng thư mục), có thể là trang danh sách kết quả, trang biểu ghi chi 

tiết, trang xem toàn văn trực tuyến / PDF, các mục trong các thẻ Saved items, Searches, Viewed, 

Holds & Checkouts của giao diện My dashboard. 
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