Το TDM Studio της ProQuest φέρνει τη δύναμη της εξόρυξης κειμένου και δεδομένων απευθείας στα
χέρια του ερευνητή. Από την αρχική ιδέα έως το τελικό αποτέλεσμα, το σύστημα αυτό δίνει στους
καθηγητές και τους ερευνητές πρόσβαση σε εργαλεία εξόρυξης κειμένου και δεδομένων που θα
βοηθήσουν στη δημιουργία νέων διασυνδέσεων και στην αποκάλυψη των αποτελεσμάτων της έρευνας
που θα καθορίσουν την μετέπειτα καριέρα τους.
Περιζήτητο περιεχόμενο: Το TDM Studio προσφέρει τις συλλογές περιεχομένων της ProQuest που
έχουν εκκαθαριστεί όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης τους, σε διάφορους γνωστικούς τομείς και
μορφότυπα και τη δυνατότητα να ανεβάσουν δικά τους σύνολα δεδομένων οι ίδιοι οι ερευνητές. (Το
περιεχόμενο της ProQuest που είναι διαθέσιμο για ανάλυση συνδέεται με τις συνδρομές/αγορές του
ιδρύματος)
Ευελιξία: Χρησιμοποιήστε μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που παρέχονται από την ProQuest ή τις
δικές σας προτιμώμενες μεθόδους χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα
όπως η R και η Python.
Αποδοτικότητα & Συνεργασία: Συντομεύστε το χρόνο δημιουργίας συνόλων δεδομένων, παρέχετε
συνεπή σχήματα δεδομένων και συνεργάζεστε σε πραγματικό χρόνο με συναδέλφους σε μια ενιαία
πλατφόρμα.
Έρευνα, διδασκαλία και μάθηση: Βελτιώστε τα αποτελέσματα της έρευνας, της διδασκαλίας και της
μάθησης σε όλη την πανεπιστημιούπολη με μια λύση σχεδιασμένη για διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων σε
μεθοδολογίες και προσεγγίσεις έρευνας.
Τι περιεχόμενο μπορεί να αναλυθεί;
Οι πελάτες μπορούν να αξιοποιήσουν την αξία των υπαρχουσών συλλογών ProQuest πάνω στην
επιστήμη, την τεχνολογία και την ιατρική μέχρι την δημόσια πολιτική, την ιστορία και την λογοτεχνία.




Συνδρομές και περιεχόμενα με διαρκή άδεια χρήσης (μόνιμες αγορές) στην πλατφόρμα της
ProQuest
Περιεχόμενα που έχουν εκκαθαριστεί όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης, σε διάφορες
θεματικές ενότητες και μορφότυπα
Προσφέρει ένα συνεπές σχήμα δεδομένων σε όλους τους τύπους περιεχομένου

Οι τύποι περιεχομένου περιλαμβάνουν:






Επίκαιρα και ιστορικά αρχεία εφημερίδων
Διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες
Επιστημονικά περιοδικά
Πρωταρχικές πηγές
Το δικό σας περιεχόμενο: Μπορείτε να συνδέσετε τα σύνολα δεδομένων σας με τα
περιεχόμενα της ProQuest, παρέχοντας μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση στην
ανάλυση δεδομένων να ενσωματώσετε εύκολα περιεχόμενα ανοιχτής πρόσβασης, όπως
αποθετήρια ιδρυμάτων ή άρθρα σε περιοδικά και να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο περιεχόμενο,
όπως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια και σύνολα δεδομένων ή περιεχομένων
για τα οποία έχετε αποκτήσει τα δικαιώματα για εξόρυξη κειμένου και δεδομένων.

