
HỒ SƠ TÁC GIẢ TRONG DSPACE 

Hồ sơ tác giả là một tính năng mới trong Dspace do D&L phát triển, tổng hợp tất cả các 

thông tin cơ bản về tác giả và những tài liệu tác giả đã viết (hoặc đồng sáng tác) trong 

Dspace. Tính năng này đặc biệt được tạo ra để đảm bảo tính nhất quán cho tài liệu: giải 

quyết vấn đề trùng lặp tên giữa các tác giả hoặc đối với các tác giả có nhiều bút danh 

khác nhau. 

Chứa các thông tin chung về tác giả 

Hồ sơ tác giả chứa các thông tin cơ bản giới thiệu về tác giả như: Họ tên, thông tin liên 

lạc (email, phone…), chức vụ, trình độ chuyên môn, lĩnh vực nghiên cứu, tiểu sử công 

tác của tác giả… 

Hiển thị danh sách các tài liệu mà tác giả viết (hoặc đồng tác giả) 

Hồ sơ tác giả chứa các tài liệu mà tác giả là người sáng tạo hoặc làm đồng tác giả. Kể cả 

những tài liệu mà tác giả dùng bút danh hoặc tên khác cũng được Dspace tổng hợp. Ví 

dụ, Hồ Chí Minh có rất nhiều tên, Người dùng những tên đó để làm tên tác giả cho các 

tác phẩm của mình. Khi sử dụng Dspace để lưu trữ, các tác phẩm ấy hoàn toàn có thể 

được thống kê vào Hồ sơ của tác giả Hồ Chí Minh trong Dspace. 

Thống kê lượt truy cập tài liệu trong hồ sơ tác giả 

Hồ sơ tác giả thống kê tổng số tài liệu tác giả có trong Dspace, thống kê tài liệu theo loại 

hình tài liệu, thống kê lượt xem và download tài liệu theo thời gian (tháng) hoặc theo 

quốc gia, khu vực và thể hiện nó trên các dạng biểu đồ thích hợp. Thông qua lượng xem 

và download này, bạn đọc có thể đánh giá được phần nào chất lượng của các bài viết so 

với các bài viết khác. 



 


