
1. ĐĂNG NHẬP 

Giao diện phần mềm: 

 

2. TÌM KIẾM 
Chương trình định nghĩa các trường tìm kiếm như nhan đề, tác giả, chủ đề, năm xuất 

bản... để người dùng tìm kiếm các cơ sở dữ liệu hiện có tại Thư viện Học viện Cơ sở. Các 

trường thông tin này kết hợp với nhau với điều kiện đồng thời xảy ra. Trên các ô (vị trí tìm) 

bạn đọc có thể tìm theo các tiêu chí sau: 

- Tìm theo nhan đề ấn phẩm (theo tựa): Phải gõ chính xác từ hoặc cụm từ theo Font chữ 

tiếng Việt có dấu nếu như muốn tìm tài liệu tiếng Việt. 

- Tìm theo họ, tên tác giả. 

- Tìm theo số phân loại: Số phân loại ở đây được dùng theo Khung phân loại thập phân 

DDC (Dewey Decimal Classificaton). Với 10 lớp cơ bản: 

000 - Tổng quát, (cả khoa học máy tính và CNTT) 



100 - Triết học và Tâm lý học 

200 - Tôn giáo 

300 - Khoa học xã hội 

400 - Ngôn ngữ 

500 - Khoa học tự nhiên và toán học 

600 - Công nghệ học (Khoa học ứng dụng)  

700 - Mỹ thuật và Nghệ thuật trang trí  

800 - Văn học và Tu từ học 

900 - Địa lý & lịch sử. 

Ví dụ: khi cần tìm tài liệu khoa học ứng dụng chỉ cần gõ số 6 và enter, khi cần tìm các tài 

liệu KHTN gõ vào số 5 và enter. Nếu biết chính xác số phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế thì sẽ 

tìm được tài liệu sát với yêu cầu hơn. 

- Tìm theo nhà xuất bản. vd: Thồng kê, Khoa học kỹ thuật, McGraw-Hill,... 

- Tìm theo số ISBN: đối với các tài liệu ngoại văn. 

- Tìm theo tiêu đề đề mục: 

Ví dụ: Khoa học cơ bản: gõ vào ‘Cơ bản’; Điện tử viễn thông: gõ vào ‘ĐTVT’, Kinh tế gõ vào 

‘Kinh tế’, Kế toán gõ vào ‘Kế toán’, Công nghệ thông tin gõ vào ‘CNTT’... 

... 

3. HIỂN THỊ KẾT QUẢ TÌM 
Khi đã có kết quả tìm, bạn đọc muốn hiển thị kết quả chi tiết hơn thì chỉ cần click vào 

tên ấn phẩm hoặc tên tác giả để biết cụ thể hơn các tài liệu đó, Nếu máy tính của bạn bị chặn 

bởi chế độ pop-up thì bạn đọc hãy mở cho phép để dễ dàng truy cập. 

Tài liệu tìm được sẽ được hiển thị dưới ba định dạng: 

- Hiển thị bình thường. 

- Hiển thị theo ISBD. 

- Hiển thị theo Marc 21 

Ở phần hiển thị này bạn đợc sẽ được biết, nhan đề ấy có bao nhiêu cuốn sách, cuốn sách 

nào độc giả đang giữ và cuốn nào còn rỗi để đăng ký mượn khi có yêu cầu. 
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