
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL IEEE 

(Xplore Digital Library) 

1. Giới thiệu về CSDL 
 

 CSDL cung cấp truy cập tới hơn 4,5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao về các lĩnh 

vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Điện tử - viễn 

thông, Tự động hóa, Năng lượng... Được rút ra từ: 

o 326 tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, tài liệu nghiệp vụ  

o 5.012+ Kỷ yếu Hội nghị  

o Dữ liệu từ các tổ chức học thuật khác. 

 CSDL được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng, trong đó có 

những bài được IEEE cung cấp trước cả khi xuất bản trên giấy. 

 



2. Cách thức truy cập 

 Truy cập cổng thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện tại địa chỉ : 

https://lib.dntu.edu.vn 

 Vào Menu TÀI NGUYÊN/CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 

 
 Click vào biểu tượng  

 

 
      Đăng nhập vào CSDL theo tài khoản và mật khẩu được cấp 

 

Giao diện chính của Cơ sở dữ liệu IEEE 

 

 

 

https://lib.dntu.edu.vn/
https://link-springer-com.dbonline.cesti.gov.vn/
https://link-springer-com.dbonline.cesti.gov.vn/


3. Hướng dẫn tra cứu CSDL 

3.1. Tìm lướt 

Duyệt tìm theo các loại hình tài liệu hoặc chủ đề đã được tích hợp sẵn trong 

CSDL. 



Bước 1: 

Nhập thuật 

ngữ tìm kiếm 

Bước 2: Nhấn 

“Search” 

1 

2 
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                 3.2. Tìm nhanh 

                 Tìm nhanh trong tổng số 3.668.743 tài liệu hiện có tại CSDL IEEE 
 

 
Lưu ý: Kết quả tìm kiếm sẽ chính xác hơn khi từ khóa được đặt trong dấu 

ngoặc kép “”. 

 

 3.3. Tìm kiếm nâng cao 

 



 Advanced Keyword/Phrases: Tìm kiếm nâng cao theo từ khóa/cụm từ 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào ô tìm kiếm thứ nhất và chọn trường tìm kiếm tương ứng 

Bước 2: Chọn toán tử tìm: AND; OR; NOT để kết hợp. 

Bước 3: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào ô tìm kiếm thứ hai và chọn trường tìm kiếm tương ứng 

Bước 4: Giới hạn phạm vi tìm kiếm: nhà xuất bản, loại hình tài liệu, thời gian xuất bản. 

Bước 5: Nhấn Search 
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      3.4.  Kết quả tra cứu 

 
 

Thu hẹp phạm 
vi 

tìm kiếm 

Sắp xếp 
kết 

quả tìm 


