
TĂNG CƯỜNG MỨC ĐỘ BẢO MẬT CHO TÀI LIỆU 

Dspace được sử dụng để quản lý nguồn tài nguyên nội sinh. Các thư viện nước 

ngoài thường khuyến khích người dùng truy cập vào tài liệu. Đồng thời họ cũng được bảo 

vệ bởi các bộ luật về bản quyền nên không phải lo ngại tới việc bị sao chép dữ liệu. 

Chính vì lý do này mà Dspace khi phát triển không quan tâm nhiều tới việc bảo vệ bản 

quyền tài liệu. Để truy cập vào tài liệu, chỉ có 2 tính năng: Cho phép truy cập và không 

cho phép truy cập. Khi người dùng được cho phép truy cập thì họ hoàn toàn có khả năng 

tải tài liệu và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề bản 

quyền và sở hữu trí tuệ chưa được quản lý một cách triệt để, vì vậy, việc sao chép, sử 

dụng các bản chính văn cho các mục đích khác nhau diễn ra rất thường xuyên. Điều này 

gây khó khăn cho các thư viện khi ứng dụng Dspace mặc định. 

Để phù hợp hơn với các thư viện Việt Nam, D&L đã tăng cường mức độ bảo mật 

tài liệu cho Dspace: 

Thêm nhóm quyền mới cho tài liệu 

Quyền Xem tài liệu được thêm vào. Quyền này sẽ được phân cho người dùng khi 

thư viện muốn giới hạn quyền download tài liệu của bạn đọc, chỉ cho phép họ đọc trực 

tuyến chứ không được tải về để copy hay sử dụng vào các mục đích khác trái với bản 

quyền. Đồng thời hỗ trợ người dùng để họ có thể đọc được nội dung tài liệu trước khi 

quyết định tải tệp tin về. 

Ngăn chăn khả năng in ấn và download trái phép 

- Cho phép thư viện chặn khả năng download dưới bất kì hình thức nào: ví dụ: chặn 

công cụ IDM (Internet Download Manager),… 

- Chặn khả năng in ấn trang văn bản khi đang xem trực tuyến 

Mở rộng khả năng truy cập vào tài liệu 

Mức độ bảo mật tài liệu dựa trên 3 cấp: 

+ Chỉ cho xem siêu dữ liệu về tài liệu (xem các thông tin mô tả tài liệu: nhan đề, tác 

giả…) 

+ Cho xem tài liệu trực tuyến 

+ Cho tải tài liệu về để sử dụng 



 

 


