
ĐỌC VĂN BẢN TRỰC TUYẾN 

Theo mặc định, Dspace không có tính năng xem trực tuyến tất cả các định dạng văn 

bản. Người dùng phải tải tài liệu về mới có thể xem được nội dung toàn văn. Điều này 

gây khó khăn hoặc phiền phức cho người sử dụng vì họ phải tải về những tệp tin với 

dung lượng rất lớn để đọc mà có thể không thực sự đáp ứng được nhu cầu của họ. 

Khó khăn trên đã được giải quyết nhờ tính năng Đọc văn bản trực tuyến 

(bookviewer). Tính năng này cho phép bạn đọc đọc và tìm kiếm tài liệu trực tuyến mà 

không cần tải tài liệu về. Tính năng này hỗ trợ bạn đọc các ứng dụng như sau: 

Hỗ trợ đọc nhiều định dạng văn bản 

Đọc toàn văn các định dạng text như: PDF, Word, Excel, Powerpoint... Trong quá trình 

đọc, Dspace sẽ tải từng trang giúp cho việc truy cập tài liệu nhanh hơn so với việc phải 

chờ load hết tài liệu rồi mới được đọc. 

Hỗ trợ nhiều phương tiện điện tử để tiếp cận tài liệu 

Ngoài máy tính, bạn đọc có thể đọc trực tài liệu trên các thiết bị thông minh như máy tính 

bảng, smartphone… 

Khả năng tìm kiếm ngay trên trang văn bản 

Người dùng có thể tìm kiếm ngay trong tài liệu các từ khóa bạn đọc quan tâm. Các từ 

khóa được tìm thấy được tự động bôi đậm để làm nổi bật. 

Khả năng di chuyển và xoay chiều trang văn bản 

Dễ dàng di chuyển tới trang đầu hoặc trang cuối của văn bản, di chuyển giữa các trang kế 

tiếp bằng việc nhấn vào nút Next hoặc nhập số trang cần di chuyển tới. Có khả năng xoay 

chiều của trang văn bản để đọc nếu muốn. 

Khả năng bookmark 

Tự động đánh dấu trang văn bản người dùng đang đọc (bookmark) để tiếp tục đọc trong 

lần truy cập sau. 



 


