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 . کتابخانه دیجیتال1

 پایگاه های اطالعاتی)دقیقا می توان با دی اسپیس یک پایگاه اطالعاتی را دوباره ایجاد کرد نمونه های آن در پایین قابل مشاهده است( 1.1

 ره در قالب پی دی اف و فرمت های دیگرمنابع کتابی التین و غی 1.1
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 از ویژگی های عالی دی اسپیس می توان به :

 ایندکس شدن عالی در گوگل و گوگل اسکالر اشاره کرد که در دیده شدن منابع دانشگاه و مباحث وبومتریک تأثیرگذار است 

 )تعداد نامحدود منابع )نرم افزار بدون محدودیت است فقط سخت افزار باید ارتقاء پیدا کند 

 ستجوقابلیت فیلتر کردن المان های اطالعاتی مختلف در بخش ج 

 اشاره کرد
 

 

 

بصورت کلی دی اسپیس یک نرم افزار با قابلیتهای بسیار باال برای هر نوع کاربرد 

د، انعطاف پذیری آن در پذیرش فرمت های مختلف دانشگاهی و سازمانی می باش

کند تا دانشگاه هم  اطالعات و سیستم کاربری ساده و کاربرپسند بسیار کمک می

 منابع داخلی خود را مدیریت کند و هم منابع خارجی تهیه شده را.



 :نمونه های تولید شده برای مشتریان

 
  

 آبادان نفت دانشکده کتابخانه دیجیتال کتابخانه دیجیتال و آرشیو سازمانی وزارت نیرو کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه فضایی ایران

   

 تجاری مپنا -سامانه مجالت علمی 

پایگاه اطالعات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 بیرجند

 ومعل سامانه مدیریت منابع دیجیتال دانشگاه

 گیالن پزشکی
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 :پایگاه های تولید شده با استفاده از دی اسپیس

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کتاب های الکترونیکی منابع مهندسی استانداردها منابع عربی  مجالت علمی تجاری 

  

 ماس با یابشت

09151105285 

05136628301 

EandD.ir@gmail.com 

yabesh.ir 

 بخوانید. persiandspace.ir در را فارسی اسپیس دی ی درباره بیشتر و فنی اطالعات 
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