
BÁO CÁO THỐNG KÊ THEO BIỂU ĐỒ 

Hiện tại, Tính năng Báo cáo thống kê của Dspace mặc định chỉ liệt kê các số liệu 

theo bảng. Tuy nhiên, dựa trên nhu cầu thực tế của các thư viện cũng như những phản 

hồi, đóng góp từ các thư viện đã sử dụng Dspace, D&L nhận thấy tính năng này còn khá 

đơn giản, chưa trực quan sinh động, chưa cho người xem một cái nhìn tổng quát và so 

sánh giữa các yếu tố thống kê với nhau. 

So với Dspace mặc định, tính năng báo cáo được D&L phát triển thêm khá nhiều 

lựa chọn khác nhau dành cho các thư viện. Đương nhiên, việc tạo ra những loại báo cáo 

gì còn phụ thuộc vào nhu cầu của từng thư viện, nhưng công ty đã khảo sát và tạo những 

báo cáo chung rất có ích cho người quản lý thư viện. 

Thống kê lượt truy cập theo thời gian, theo khu vực, quốc gia 

Lượt truy cập có thể được thống kê theo bất kì khoảng thời gian nào thư viện muốn, 

thậm chí có thể thống kê lượt truy cập theo từng lãnh thổ, quốc gia hay tỉnh thành phố. 

Thống kê dạng biểu đồ (tròn, cột, đường) 

Ngoài việc liệt kê theo bảng biểu, Dspace có thêm các tính năng báo cáo theo biểu 

đồ (dạng tròn, cột, đường) về lượt truy cập vào các đơn vị, BST, tài liệu hay tệp tin; 

thống kê lượt xem và tải tài liệu, thống kê theo kiểu tài liệu. 

Top những đối tượng được truy cập nhiều nhất 

Liệt kê danh sách Top những đối tượng được truy cập nhiều nhất trong thư viện 

như: Đơn vị được truy cập nhiều nhất, Bộ sưu tập được nhiều lượt truy cập nhất, tài liệu 

được đọc nhiều nhất… 

Các thống kê khác: 

Thêm vào đó là các báo cáo như: những đối tượng chứa nhiều mục con nhất, những 

nhóm bạn đọc không có thành viên nào hoặc những người dùng nào chưa thuộc vào 

nhóm nào, những đơn vị, BST hay tài liệu chưa có các mục con bên trong (ví dụ: đơn vị 

chưa có các BST hay BST trống chưa có tài liệu…) kèm theo đường link để người quản 

trị dễ dàng chỉnh sửa. 



 

Một số loại báo cáo thống kê theo biểu đồ 

 

Xếp hạng các đối tượng được truy cập nhiều nhất 

 


