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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trên môi trường Internet ngày nay, số lượng thông tin từ các Web 

Site là vô cùng lớn và vẫn ñang còn gia tăng nhanh chóng theo từng 

ngày. Với hiện trạng ñó, tìm kiếm thông tin là một nhu cầu không thể 

thiếu cho những người sử dụng Internet. Ngày nay, loại thông tin mà 

người sử dụng muốn tìm kiếm cũng ñã trở nên phong phú, nó không 

còn ñơn thuần là tìm kiếm nội dung văn bản trên một trang Web trên 

Internet, thay vào ñó còn nhiều loại khác như: hình ảnh, tập tin âm 

thanh, tập tin video, tài liệu dưới dạng những tập tin ñược soạn thảo 

bằng các trình soạn thảo. 

Thế nhưng, việc phát triển một công cụ tìm kiếm là một việc làm 

không ñơn giản. Một công cụ tìm kiếm phải thỏa mãn hai tiêu chí: 

chính xác và nhanh chóng. Đây là một “thách thức” ñối với tất cả các 

nhà phát triển khi muốn phát triển một hệ thống tìm kiếm ngày nay. 

Bởi vì, lượng thông tin trên Internet là vô cùng lớn, không có một 

máy chủ nào có thể chứa toàn bộ tất cả thông tin ñó trong nó, nên các 

nhà phát triển phải chia lượng thông tin này thành nhiều phần ñể lưu 

trữ tại các máy chủ ñặt ở những nơi khác nhau. Ngoài ra, cũng do 

lượng thông tin lớn như vậy, nên việc tìm kiếm trên ñó cũng ñòi hỏi 

thời gian rất lớn nếu như chúng không ñược sắp xếp một cách hợp lý. 

Để ñáp ứng ñược hai tiêu chí ñó, chúng ta cần phải có ñược những 

kiến thức liên quan như: thuật toán, cấu trúc dữ liệu, tổ chức cơ sở 
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dữ liệu, hệ phân tán… Có thể những chương trình ñược xây dựng do 

những ñề tài như thế này không có ý nghĩa gì khi so sánh với các 

công cụ tìm kiếm hiện nay như: Google hay Yahoo, nhưng ñối với 

bản thân người nghiên cứu thì giá trị học hỏi và kiến thức là rất to 

lớn. Do ñó, tôi ñã quyết ñịnh chọn ñề tài “Nghiên Cứu Các Kỹ Thuật 

Xây Dựng Bộ Tìm Kiếm”. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Mục tiêu chính của ñề tài là nghiên cứu các kỹ thuật chính ñể xây 

dựng một máy tìm kiếm thông tin trên môi trường Internet. Từ ñó 

hiểu ñược bản chất hoạt ñộng của các máy tìm kiếm hiện nay như: 

Google, Yahoo, MSN và dựa trên cơ sở lý thuyết ñể xây dựng một 

máy tìm kiếm hoàn chỉnh với ñầy ñủ các thành phần gồm: thu thập 

dữ liệu trên internet, lập chỉ mục cho dữ liệu thu thập ñược, phân tích 

truy vấn từ người sử dụng và trả về kết quả tối ưu nhất. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Để có thể xây dựng ñược máy tìm kiếm hoàn chỉnh thì ñối tượng 

nghiên cứu của ñề tài bao gồm: Nguyên lý hoạt ñộng của một máy 

tìm kiếm trên môi trường internet, bộ thu thập dữ liệu, kỹ thuật lập 

chỉ mục, phương pháp phân tích câu truy vấn. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài ñược thực hiện dựa trên nhiều phương pháp khác nhau: 

Nghiên cứu lý thuyết thông qua các tài liệu như: sách, bài báo, các 
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báo cáo khoa học. Đồng thời, thử nghiệm một số công cụ tìm kiếm 

mã nguồn mở ñể tìm hiển cách thức phát triển, cài ñặt và cấu hình 

một máy tìm kiếm. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Ý nghĩa khoa học, luận văn cung cấp ñầy ñủ và chi tiết bộ lý 

thuyết và phương pháp thiết kế của tập hợp các kỹ thuật sử dụng ñể 

xây dựng một bộ tìm kiếm. Trong phần ứng dụng của ñề tài, tác giả 

ñã xây dựng một chương trình “Local Search Engine” với chức 

năng tìm kiếm thông tin trên từng Web Site một, và có thể ñược gắn 

vào trên chính Web Site ñó ñể sử dụng như là một chức năng tìm 

kiếm thông tin. Bởi vì, ñối với những Web Site có khối lượng thông 

tin lớn, chức năng tìm kiếm cũng là một chức năng không thể thiếu 

ñể hỗ trợ người sử dụng nhiều hơn trong quá trình viếng thăm của 

họ. Và hầu như ñại ña số các Web Site này, chức năng tìm kiếm là 

tương ñối giống nhau, tất cả ñều là tìm kiếm nội dung trên chính 

Web Site. Thế nhưng công việc xây dựng chức năng này luôn ñược 

lặp ñi lặp lại trong mỗi lần phát triển một Web Site mới. Do ñó, 

“Local Search Engine” có thể là cần thiết ñối với những nhà phát 

triển Web khi muốn Web Site của mình hỗ trợ chức năng tìm kiếm 

thông tin. 

6. Cấu trúc của luận văn 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÌM KI ẾM 

Trong chương 1, giới thiệu lịch sử phát triển của máy tìm 

kiếm bắt ñầu từ thời kỳ sơ khai của Internet cho ñến bây giờ, tập 
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trung tìm hiểu về khái niệm và các thành phần cấu tạo nên máy tìm 

kiếm. Đồng thời cũng giới thiệu về các máy tìm kiếm ñang phát triển 

mạnh hiện nay.  

CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÁY TÌM 

KIẾM 

Trong chương 2, luận văn tập trung làm rõ các kỹ thuật 

nhằm xây dựng một máy tìm kiếm bao gồm: Crawler, kỹ thuật ñánh 

chỉ mục, và kỹ thuật xử lý truy vấn. Đây là ba kỹ thuật cơ bản nhất 

cần phải có khi xây dựng một máy tìm kiếm.  

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG LOCAL SEARCH ENGINE 

DỰA VÀO CÁC KỸ THUẬT ĐÃ NGHIÊN CỨU. 

Trong chương 3, ứng dụng các kỹ thuật xây dựng bộ tìm 

kiếm ñể xây dựng một ứng dụng cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Thông 

qua dịch vụ này, các Web Site mới ñược xây dựng có thể sử dụng 

dịch vụ ñể tìm kiếm thông tin ngay trên chính Web Site của mình. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÌM KI ẾM 

Máy tìm kiếm là một trong những công cụ ñược ứng dụng rộng 

rãi trong tất cả các lĩnh vực, nhất là ñối với tìm kiếm thông tin trên 

Internet. Nhờ có nó mà con người có thể giải quyết ñược các vấn ñề 

về khan hiếm thông tin hay thông tin không ñầy ñủ. Ngày nay, ñã có 

rất nhiều ứng dụng và công cụ trợ giúp con người trong việc tìm 

kiếm thông tin trên Internet như Google hay Yahoo, nên cũng ñã góp 

phần giúp giải quyết ñược vấn ñề tìm kiếm thông tin trên Internet 
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cho người sử dụng. Trong chương một này, luận văn tập trung vào 

giới thiệu lịch sử phát triển của máy tìm kiếm bắt ñầu từ thời kỳ sơ 

khai của Internet cho ñến bây giờ, tập trung tìm hiểu về khái niệm và 

các thành phần cấu tạo nên máy tìm kiếm. Đồng thời cũng giới thiệu 

về các máy tìm kiếm ñang phát triển mạnh hiện nay. 

1.1 TỔNG QUAN VỀ MÁY TÌM KI ẾM 

1.1.1  L ịch sử phát tri ển 

Trong thời kỳ còn sơ khai của mạng máy tính, Internet không như 

những gì chúng ta nghĩ khi ñang sử dụng như hiện nay. Để tìm ñược 

một tập tin cụ thể trong tập hợp ñó, người dùng phải duyệt qua từng 

tập tin và xem tập tin nào phù hợp với yêu cầu. Vào năm 1990, Alan 

Emtage thuộc Đại Học McGill ở Montreal – Canada ñã tạo ra công 

cụ tìm kiếm trên môi trường Internet ñầu tiên trong lịch sử. Công cụ 

mà Alan tạo ra chỉ là một bộ chỉ mục của các tập tin trên Internet, và 

ñược gọi là Archie. Hiện nay, máy tìm kiếm là một chương trình rất 

phức tạp, rất nhiều trong số các máy tìm kiếm cho phép ta tìm kiếm 

tất cả các ñịnh dạng tập tin và tài liệu chỉ bằng những từ khóa mà con 

người vẫn dùng hằng ngày trong giao tiếp. 

1.1.2  Giới thi ệu về máy tìm kiếm 

Ta có thể chia một máy tìm kiếm ra làm hai phần: Back End và 

Front End. 
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Back End của máy tìm kiếm là một phần mềm sử dụng những 

thuật toán phức tạp ñể tiến hành tổng hợp thông tin về những trang 

Web có trên Internet. Những thông tin ñược tổng hợp thông thường 

là những từ khóa, một nhóm từ ñại diện cho toàn bộ nội dung bên 

trong một trang Web, một liên kết ñến một trang khác… Những 

thông tin này ñều ñược ñánh chỉ mục và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu 

của máy tìm kiếm tại Back End. 

Front End của máy tìm kiếm là phần mềm ñược trang bị một giao 

diện người dùng ñầy ñủ các thành phần, nhằm hỗ trợ cho người sử 

dụng có thể nhập vào thông tin mình muốn tìm. Khi người dùng 

nhấn vào nút tìm kiếm, sẽ có một thuật toán tiến hành phân tích 

thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ở Back End và lấy về những liên 

kết ñến những trang Web phù hợp với những gì mà người sử dụng ñã 

nhập vào. 

Quá trình thu thập thông tin về các trang Web ñược thực hiện 

bằng một chương trình gọi là Crawler, Spider hoặc là Robot. Crawler 

là một chương trình ñược sử dụng ñể ñi ñến tất cả những trang Web 

và rồi thu thập những từ khóa và những nhóm từ trong mỗi trang ñó 

rồi ñưa vào cơ sở dữ liệu của mình. Có khoảng hơn 100 triệu trang 

Web hiện nay và ñang tăng dần với 1.5 triệu trang mỗi tháng. 

1.1.3  Ki ến trúc tổng quan của máy tìm kiếm 
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Có rất nhiều thành phần ñể cấu tạo nên một máy tìm kiếm hoàn 

chỉnh. Hình 1.1 là mô hình kiến trúc tổng quan của một máy tìm 

kiếm. 

 

Hình 1.1: Cấu trúc tổng quan của máy tìm kiếm 

� Crawler: là một chương trình di chuyển từ trang này ñến 

trang khác trên hệ thống Internet và thu thập thông tin của những 

trang ñó. Crawler thường bắt ñầu phân tích những trang ñược người 

quản lý hệ thống tìm kiếm cho trước. 

� Kiểm tra trùng lặp URL: là một bước xử lý trong hệ thống 

tìm kiếm, nhằm ñảm bảo Crawler không bị xử lý hai tài liệu giống 

nhau trong quá trình duyệt. 

� Cơ sở dữ liệu: dùng ñể chứa nội dung các tài liệu trên 

Internet. Hệ cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ khả năng phân tán vì khối 
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lượng dữ liệu lưu trong nó sẽ là rất lớn và có thể phân chia về mặt 

nội dung rất nhiều. 

� Lập chỉ mục: là một quá trình xử lý trong hệ thống tìm kiếm, 

nhằm tạo ra bộ chỉ mục ñể hỗ trợ quá trình tìm kiếm cho tất cả các tài 

liệu ñược lưu trong cơ sở dữ liệu. 

� Chỉ mục: là cơ sở dữ liệu dùng ñể chứa bảng chỉ mục của hệ 

thống tìm kiếm. 

� Xử lý tìm kiếm: là một module quan trọng trong hệ thống 

tìm kiếm. Xử lý tìm kiếm tiếp nhận và xử lý câu truy vấn của người 

dùng, sau ñó tiến hành tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thông qua bảng 

chỉ mục. 

1.1.4  Phân loại máy tìm kiếm 

Không có máy tìm kiếm nào ñược tạo ra với chức năng giống 

hoàn toàn với một cái khác. Do ñó, có nhiều loại máy tìm kiếm khác 

nhau. Và máy tìm kiếm ñược chia  thành 3 loại chính: Primary 

Search Engine, Secondary Search Engine, và Targeted Search 

Engine. 

1.2 MỘT SỐ HỆ THỐNG TÌM KI ẾM HI ỆN NAY 

1.2.1  Google Search 

1.2.2  Yahoo Search 

1.2.3  MSN Search 
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CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÁY             

TÌM KI ẾM 

Có rất nhiều kỹ thuật ñược áp dụng ñể xây dựng một máy tìm 

kiếm thông tin. Mỗi kỹ thuật ñều có một vai trò riêng không thể thiếu 

và nó quyết ñịnh chức năng và mục ñích sinh ra của máy tìm kiếm. 

Trong chương hai, luận văn tập trung làm rõ các kỹ thuật nhằm xây 

dựng một máy tìm kiếm bao gồm: Crawler, kỹ thuật ñánh chỉ mục, 

và kỹ thuật xử lý truy vấn. Đây là ba kỹ thuật cơ bản nhất cần phải 

có khi xây dựng một máy tìm kiếm. 

2.1 CRAWLER 

Crawler là một trong những thành phần quan trọng của một hệ 

thống máy tìm kiếm, thành phần quyết ñịnh tạo nên cơ sở dữ liệu và 

phân loại dữ liệu cho một máy tìm kiếm. Crawler cũng có một số tên 

gọi khác như Robot, Spider. 

2.1.1  Giới thi ệu về Crawler 

Nguyên lý hoạt ñộng của một Crawler rất ñơn giản, nó xuất phát 

từ những trang ñầu tiên cho trước gọi là hạt giống (seed pages), và 

duyệt từ trang này ñến trang khác thông qua những liên kết chứa 

trong những trang mà nó ñi qua, quá trình này gọi là Crawling. Như 

vậy, Crawler sẽ duyệt vòng quanh và ngày một trải rộng phạm vi ra 

trên toàn bộ những Web Site trên Internet. Crawler tổng hợp nội 
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dung (văn bản và những liên kết) từ những Web Site và lưu chúng 

vào trong cơ sở dữ liệu, lập chỉ mục và ñánh giá PageRank cho 

những trang này dựa vào các thuật toán mà mỗi máy tìm kiếm sử 

dụng. 

2.1.2  Các kỹ thuật xây dựng Crawler 

Crawler là một chương trình hoạt ñộng liên tục và lặp ñi lặp lại, 

nó ñi theo các bước và tuân theo các quy tắc nhất ñịnh. Hình 2.1 là 

mô hình quy trình làm việc cơ bản của một Crawler: 

 

Hình 2.1: Quy trình hoạt ñộng của Crawler 
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Các thành phần chính của một Crawler: 

2.1.2.1 Cấu trúc dữ liệu của URL Frontier: 

Frontier là một danh sách công việc của một Crawler hay còn 

ñược gọi là To-do List. Frontier dùng ñể chứa những URL chưa 

ñược Crawler duyệt qua. 

2.1.2.2 Bộ lọc ñịa chỉ: 

Bộ lọc ñịa chỉ là một cấu trúc dữ liệu quan trọng thứ hai trong bất 

kỳ thể hiện nào của Crawler, nó nhằm lưu lại tất cả những URL mà 

Crawler ñã ñi qua và ñã từng chứa trong Frontier. 

2.1.2.3 Trích xuất URL và sự chuẩn hóa: 

Trích xuất URL là quá trình phân tích mã HTML của một trang 

Web và lấy ra những liên kết có trong trang ñó. Chuẩn hóa URL là 

sự biến ñổi những liên kết lấy về trở thành một dạng tiêu chuẩn và 

thống nhất về ñịnh dạng. 

2.1.2.4 Trình bày các giải thuật của Crawler (Crawler 

Algorithms) 

Khi một trang ñược phân tích bởi Crawler, những liên kết trong 

trang ñó sẽ ñược ñưa vào danh sách của những trang chưa ñược phân 

tích, danh sách này chính là Frontier. Một trong những bước quan 
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trọng nhất trong tiến trình hoạt ñộng của một Crawler là xác ñịnh 

liên kết tiếp theo phù hợp nhất với tiêu chí của Crawler ñể tiến hành 

bước phân tích tiếp theo. Có hai thuật toán ñược sử dụng chính cho 

một Crawler: 

� Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First) 

� Thuật toán tìm kiếm tối ưu (Best-First) 

2.2 BỘ ĐÁNH CH Ỉ MỤC 

Bộ ñánh chỉ mục là một thành phần rất quan trọng ñược phát triển 

ở phía Back End của một hệ thống máy tìm kiếm. Bộ ñánh chỉ mục 

nhằm tạo nên bộ chỉ mục cho nội dung của các tài liệu chứa trong cơ 

sở dữ liệu của hệ thống tìm kiếm. Bộ chỉ mục giúp tăng hiệu quả tìm 

kiếm và tốc ñộ hơn rất nhiều so với tìm kiếm trên từng tài liệu trong 

cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

Dữ liệu của một hệ thống tìm kiếm có ñược là nhờ sự thu thập của 

Crawler. Crawler sẽ thu thập tất cả mọi thứ theo tiêu chí của nhà phát 

triển và ñưa vào kho lưu trữ (Database). Một vấn ñề ñặt ra là, ngày 

nay số lượng Web Site trên Internet là vô cùng ñồ sộ, con số có thể 

lên ñến chục tỷ và những Web Site mới vẫn gia tăng một cách chóng 

mặt. Thế nhưng, có rất nhiều loại thông tin mà ta có thể tìm kiếm 

ñược trên máy tìm kiếm chỉ bằng cách gỏ vào một số từ thích hợp, 

rất nhiều trang Web có nội dung liên quan cần tìm trong số hàng tỷ 

Web Site trên Internet ñược tìm thấy, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 
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khoảng một giây. Việc tìm kiếm một mẫu văn bản bên trong hàng tỷ 

tài liệu, và sắp xếp chúng theo thứ tự phù hợp nhất không phải là 

việc làm ñơn giản, nhưng ñây là công việc mà các máy tìm kiếm vẫn 

làm hàng ngày như chúng ta ñã thấy, một thuật ngữ ñược sử dụng ñể 

ñặt tên cho công việc này là: “Full Text Search”. Và ñiều quan trọng 

ñể “Full Text Search” thực thi một cách hiệu quả ñó là lập chỉ mục 

cho tất cả dữ liệu mà máy tìm kiếm lưu trữ trong nó. Đây là thành 

phần quan trọng và không thể thiếu ñược trong một máy tìm kiếm, ta 

gọi là “Full Text Search Indexing” (FTS Indexing). 

Khái ni ệm Inverted Index 

Thông thường, các tài liệu ñược lưu trữ trong cơ sở dữ liệu dưới 

dạng các danh sách của những từ, kỹ thuật Inverted Index lưu trữ 

ngược lại bằng cách ñưa ra một danh sách ñể chứa các tài liệu mà 

một từ xuất hiện trong nó. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn hỗ trợ nhóm 

từ và tìm kiếm gần ñúng với truy vấn, chúng ta phải lưu cả vị trí của 

các từ trong mỗi tài liệu tham chiếu ñến. Những vị trí này có thể là 

một hoặc rất nhiều, ñiều này phụ thuộc vào tần số xuất hiện của từ 

trong tài liệu, do ñó chúng ta cũng có thể lưu trữ tần số xuất hiện của 

từ trong mỗi tài liệu ñể từ ñó máy tìm kiếm có thể ñánh giá ñược 

mức ñộ quan trọng của tài liệu dựa vào câu truy vấn. Để mô tả các 

cách mà Inverted Index lưu trữ thông tin về một từ trong Database 

của nó. 
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2.3 BỘ XỬ LÝ TRUY V ẤN (SEARCH QUERY 

PROCESSING) 

Việc tìm kiếm ngày càng trở nên phức tạp, những câu truy vấn 

ngày nay bao gồm rất nhiều thể loại, một từ ñơn giản, một nhóm từ, 

một câu hỏi, hay là một ñoạn văn bản. Trong một số trường hợp, 

máy tìm kiếm phải trả về một câu trả lời hay một tài liệu thì kết quả 

ñó mới là chính xác cho câu truy vấn ñặt ra. Ví dụ: chúng ta nhập 

vào “1+1”, kết quả sẽ là “1+1=2”, hoặc nhập vào “Search Engine 

Optimization 2nd Edition ebook”, kết quả sẽ trả về là một hay nhiều 

liên kết dẫn ñến tập tin “Search Engine Optimization 2nd 

Edition.pdf”. Nhưng trong phần lớn mọi trường hợp, máy tìm kiếm 

phải trả về một danh sách các liên kết có nội dung thích hợp, hay 

ñịnh hướng ñến những thông tin liên quan có thể giúp người sử dụng 

hiểu thấu ñáo về lĩnh vực mình ñang tìm hiểu và có ñược câu trả lời 

hoàn chỉnh nhất. 

Để có thể trả về những kết quả thích hợp nhất, máy tìm kiếm buộc 

phải hiểu chính xác những gì mà một câu truy vấn muốn nói ñến, 

ñồng thời nó cũng phải biết ñược những thông tin hiện tại có quan hệ 

thế nào ñến mục ñích của câu truy vấn, và ñược lưu trử ở ñâu trên 

Internet. Để hoàn thành ñược những mục ñích ñề ra là một tập hợp 

của những kỹ thuật khá phức tạp, và mỗi phần ñều bổ sung, củng cố 

cho nhau. 



17 
 

Trong lĩnh vực tìm kiếm, thành công thực sự ñến từ việc máy tìm 

kiếm có hiểu ñược yêu cầu của người sử dụng thông qua truy vấn 

của họ hay không. Một số câu truy vấn khá là ñơn giản, trong khi 

một số khác lại phức tạp hơn như là: một truy vấn kiểu logic (“apples 

AND oranges OR bananas”), hoặc hiện hữu như là một ñoạn văn, 

một văn bản với yêu cầu là tìm những nội dung tương tự. Như vậy, 

máy tìm kiếm phải ñược trang bị những công cụ ñể phân tích truy 

vấn nhằm hiểu chính xác những gì ñược yêu cầu do người dùng ñưa 

vào. 

Có hai kỹ thuật ñược áp dụng ngày nay là Natural Language 

Processing (NLP) và Linguistic Analysis. NLP dùng ñể phiên dịch 

những truy vấn kiểu như: câu hỏi, cụm từ,…, trong khi công cụ 

Linguistic Analysis lại có nhiệm vụ xử lý những từ có nhiều nghĩa 

(word-sense), từ tối nghĩa không rõ ràng. Máy tìm kiếm sử dụng hai 

kỹ thuật này ñể phân tích ngôn ngữ tự nhiên của con người (Human 

Language) nhằm nhận biết mục ñích của người sử dụng và trả lại 

những kết quả phù hợp nhất. 

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG LOCAL SEARCH ENGINE               

DỰA VÀO CÁC K Ỹ THUẬT ĐÃ NGHIÊN CỨU 

Máy tìm kiếm ñã ñược ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực tìm 

kiếm tài liệu trên các Web Site cũng như trong các ứng dụng mang 

tính lưu trữ dữ liệu lớn. Lợi ích mà máy tìm kiếm mang lại là giúp 

cho người sử dụng có thể tìm thấy ngay thông tin mình muốn một 
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cách nhanh chóng trong kho dữ liệu khổng lồ mà hệ thống ñang 

chứa, giảm thiểu ñánh mất thông tin và nhận thông tin không chính 

xác. Trong chương 3 của luận văn, tôi xin trình bày ứng dụng của các 

kỹ thuật xây dựng bộ tìm kiếm ñể xây dựng một ứng dụng cung cấp 

dịch vụ tìm kiếm. Thông qua dịch vụ này, các Web Site mới ñược 

xây dựng có thể sử dụng dịch vụ ñể tìm kiếm thông tin ngay trên 

chính Web Site của mình. 

3.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 

Ngày nay, nhu cầu tìm kiếm trên một Web Site là rất cần thiết cho 

những trang Web ñược phát triển dưới hình thức quản lý nội dung 

(Content Management System - CMS). Đa số của những Site này, 

các nhà phát triển ñều lựa chọn sử dụng những Framework có sẵn ñể 

có thể xây dựng Web Site của mình một cách nhanh chóng như: 

Joomla, Drupal,… Những Framework ñều ñã hỗ trợ việc tìm kiếm 

trên nó. Thế nhưng, không phải tất cả các Web Site xây dựng ñều 

dựa trên những Framework dạng này. Thay vào ñó, các nhà phát 

triển vẫn lựa chọn việc thiết kế và tiến hành xây dựng từ ñầu ñến 

cuối cho Site của mình với mục ñích là ñể ñảm bảo tính an toàn 

thông tin và có ñộ tin cậy cao hơn. Với những Site ñược phát triển 

theo dạng này, việc xây dựng một module tìm kiếm cũng tốn khá 

nhiều thời gian và công sức cho các nhà phát triển Web. 

Local Search Engine là một hệ thống Web Services nhằm giúp 

các nhà phát triển Web có thể triển khai module tìm kiếm trên Site 
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của mình một cách nhanh chóng thông qua các dịch vụ của Local 

Search Engine Server. Sau khi ñã ñăng ký cho Site của mình một tài 

khoảng tìm kiếm bằng việc cung cấp URL ở trang chủ của Site, ở 

trên Site ñó có thể gửi một truy vấn tìm kiếm ñến máy chủ của Local 

Search Engine và nhận về kết quả tìm kiếm là những trang có nội 

dung liên quan trong Web Site của mình. 

3.2 THI ẾT KẾ 

Cũng như các máy tìm kiếm khác, Local Search Engine cũng bao 

gồm hai thành phần chính: Back End và Front End. 

Back End 

Back End là thành phần tối quan trọng của Local Search Engine, 

nó chứa tất cả những xử lý chính của hệ thống. Các thành phần này 

là: Web Crawler, Inverted Index và Searching Process. 

Front End 

Front End ñược xem là thành phần ñóng vai trò giao tiếp và trao 

ñổi dữ liệu với người sử dụng. Nó bao gồm: Giao diện của Local 

Search Engine, giao diện của chương trình dùng cho Administrator 

trên desktop. Local Search Engine Web Services. 

Các thành phần của hệ thống Local Search Engine: 
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Hình 3.1: Các thành phần của Local Search Engine 

� Web Site: Site của người sử dụng dịch vụ Local Search. 

� Web Services: Cung cấp các dịch vụ về tìm kiếm của Local 

Search trên môi trường internet. 

� Bộ tìm kiếm: Thành phần xử lý câu truy vấn và kết quả tìm 

kiếm trả về cho người sử dụng. Bộ tìm kiếm có các chức năng quan 

trọng là thông dịch câu truy vấn của người sử dụng (sửa lỗi chính tả, 

thêm vào hay loại bỏ các từ trong một cấu truy vấn không rõ 

nghĩa,…), loại bỏ các kết quả trả về trùng nhau, sắp xếp và ñánh giá 

ñộ ưu tiên cho các kết quả ñó. 

� Bộ chỉ mục: Lập chỉ mục mục theo theo từ vựng từ kết quả 

thu thập ñược của Crawler. 

� Crawler: là bộ thu thập dữ liệu của hệ thống Local Search. 

Thiết kế cơ sở dữ liệu 
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Các bảng dữ liệu chính dùng ñể chứa thông tin người dùng, thông 

tin liên kết cần thu thập mà người dùng tạo ra, nội dung của các trang 

Web và bộ chỉ mục cho những trang Web này. 

Danh mục các bảng dữ liệu trong hệ thống: 

� Bảng các LCS ñược ñăng ký (TB_LCS): Chứa tất cả những 

thông tin mà người sử dụng ñăng ký một LCS bao gồm: tên ñăng ký, 

ñịa chỉ của web site, và những thông tin liên quan khác. 

� Bảng chỉ mục (TB_INDEX): Chứa tất cả các chỉ mục của 

các LCS. 

� Bảng tài liệu (TB_DOC): Chứa tất cả các tài liệu của các 

trang web ñược ñăng ký ở LCS. 

� Bảng stopword (TB_STOPWORD): Chứa tất cả các 

stopword. 

3.3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 

Sau khi thiết kế kiến trúc, chức năng và CSDL của hệ thống. Để 

tiến hành xây dựng hệ thống, bước ñầu tiên là lựa chọn công cụ phát 

triển, bao gồm lựa chọn ngôn ngữ cài ñặt và công nghệ lưu trử 

CSDL. 

3.3.1  Framework và ngôn ngữ phát tri ển 

Dot Net Framework là một framework mạnh mẽ ñược phát triển 

bởi Microsoft. Nó có thể ñược sử dụng làm nền tảng cho rất nhiều 
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loại ứng dụng như: ứng dụng Web, ứng dụng mạng nội bộ, ứng dụng 

ñơn trên PC. Và nó ñược hỗ trợ bởi rất nhiều trình phát triển kèm 

theo, trong ñó Visual Studio.Net 2010 là công cụ có tích hợp sẵn Dot 

Net Framework và hỗ trợ ñầy ñủ nhất các tính năng ñể người dùng 

có thể phát triển ứng dụng của họ trên nền tảng Dot Net. 

C# là ngôn ngữ ñược hỗ trợ bởi Dot Net Framework, và là ngôn 

ngữ hướng ñối tượng ñang ñược sữ dụng nhiều nhất trong công nghệ 

của Microsoft. Do ñó, tôi quyết ñịnh chọn Dot Net Framework và C# 

như là nền tảng công nghệ cho chương trình Local Search. 

3.3.2  Lưu trữ CSDL 

Dữ liệu mà Local Search lưu trữ là các web site trên internet, vì 

vậy khối lượng lưu trữ là rất lớn. Do ñó hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải 

ñáp ứng ñược các yêu cầu như: vận hành tốt trong ñiều kiện dữ liệu 

lưu trử lớn, hỗ trợ lưu trử dữ liệu phân tán, tốc ñộ xử lý nhanh, hỗ trợ 

tốt các ngôn ngữ lập trình. 

SQL Server 2008 Express là một phiên bản miễn phí của 

Microsoft có thể ñáp ứng ñược tất cả các nhu cầu mà chương trình 

yêu cầu. Đồng thời, hệ quản trị này còn có những chương trình hỗ trợ 

cho việc tạo cấu trúc, tạo quan hệ giữa các bảng, duyệt dữ liệu, và 

SQL Server là hệ quản trị ñược hỗ trợ ñầy ñủ nhất trong công nghệ 

Dot Net Framework. Do ñó, tôi chọn SQL Server 2008 Express là hệ 

quản trị dữ liệu cho chương trình Local Search. 
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3.4 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

3.4.1  Thử nghiệm 

Trong phạm vi của ñồ án, tác giả ñã phát triển hoàn chỉnh phần Back 

End của một máy tìm kiếm, mà cụ thể ở ñây là dành cho hệ thống Local 

Search. Nhưng do thời gian có hạn, nên tác giả chưa hoàn thành phần 

dịch vụ của hệ thống. Do ñó, trong ñề tài nay, tác giả ñã xây dựng một 

ứng dụng mẫu với mục ñích giả lập môi trường chạy cho hệ thống Local 

Search. Ứng dụng mẫu này ñóng vai trò như là những tương tác thực tế 

giữa người sử dụng và hệ thống Local Search. 

Web site ñược thử nghiệm với Local Search là trang VOA 

Special English. VOA Special English là một web site với nhiều bài 

viết bằng tiếng Anh, nhằm giúp cho nhiều người trên thế giới có thể 

sử dụng như là một nguồn tài liệu trong việc học ngoại ngữ của 

mình. Địa chỉ của trang này là: 

http://www.voanews.com/learningenglish/home 

3.4.2  Đánh giá 

Hệ thống Local Search ñã ñược cài ñặt trên một laptop có vi xữ lý 

core i3, tốc ñộ 2.13 GHz. Thu thập dữ liệu liệu và lập chỉ mục cho 

346 tài liệu trong VOA Special English web site trong thời gian là 

737 giây, tương ñương 12 phút. Tốc ñộ tải xuống của ñường truyền 

internet ñược dùng là 4.29 Mbps (thử nghiệm bởi speedtest: 
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http://www.speedtest.net/). Thời gian tìm kiếm cho một truy vấn là 

chưa ñến 1 giây. 

3.5 TỔNG KẾT CHƯƠNG 

Trong chương 3 này, tác giả ñã xây dựng hoàn thành module 

Back End của hệ thống Local Search, và nêu ra ñược các phương 

thức ñể phân tích nội dung của một trang Web bằng việc xữ lý các 

thẻ HTML, ñây là một vấn ñề rất quan trọng vì các máy tìm kiếm 

muốn tìm kiếm chính xác nội dung mà người dùng muốn tìm thì bản 

thân nó phải có ñược chính xác các nội dung của những Web Site 

trong cơ sở dữ liệu. Và tác giả cũng ñã ñưa ra ñược giải pháp ñể 

Crawler của mình chỉ tải những nội dung với ñịnh dạng là mã HTML 

bằng việc kiểm tra thông qua URL trước khi tải tập tin về, ñiều này 

sẽ giúp Crawler hoạt ñộng nhanh hơn bởi vì nó sẽ bỏ qua những tập 

tin hình ảnh, âm thanh, video và những tập tin với ñịnh dạng khác có 

dung lượng rất lớn tồn tại song song với các tập tin HTML, giải 

quyết vấn ñề này sẽ làm tăng hiệu suất của Crawler lên rất lớn. 

Tiêu chí ban ñầu của tác giả ñưa ra là hệ thống Local Search 

Engine có thể trợ giúp các Web Site khác trong việc tìm kiếm, nhưng 

do thời gian và phạm vi chỉ giới hạn trong việc trình bày những kiến 

thức ñã nghiên cứu trong ñề tài, nên tác giả vẫn chưa hoàn thành 

module Web Services, module khá quan trọng ñể các Web Site khác 

có thể sử dụng dịch vụ của hệ thống. Nhưng với chương trình hiện 

tại, tác giả cũng ñã hoàn thành phần quan trọng nhất của hệ thống, ñó 
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là Back End, thành phần quan trọng nhất của một hệ thống tìm kiếm, 

bao gồm Crawler, bộ ñánh chỉ mục và bộ xử lý tìm kiếm. 

Để chương trình có thể triển khai ñược vào thực tế, nó cần một sự 

ñầu tư nghiêm túc về cơ sở hạ tầng, vì ñặc ñiểm của những hệ thống 

tìm kiếm là nó cần những Server cực kỳ mạnh ñể ñáp ứng ñược nhu 

cầu tìm kiếm nhanh và khả năng lưu trữ lớn. 

KẾT LUẬN 

Với mục ñích tìm hiểu về các kỹ thuật xây dựng bộ tìm kiếm, 

luận văn ñã tập trung nghiên cứu về mặt lý thuyết và mô hình triển 

khai những kỹ thuật chính yếu nhất, nhằm giúp những nhà phát triển 

dựa vào ñó ñể có thể xây dựng cho mình một hệ thống tìm kiếm hoàn 

chỉnh, hoặc cũng có thể giúp những nhà phát triển Web hiểu rõ hơn 

về cơ chế của một máy tìm kiếm hoạt ñộng như thế nào. Để từ ñó, có 

thể nâng cao xếp hạng cho Web Site của mình trong kết quả tìm 

kiếm của các máy tìm kiếm. 

Với cách tiếp cận dựa trên những lý thuyết ñã có về các thành 

phần của một hệ thống máy tìm kiếm, luận văn ñã ñưa ra ñược chi 

tiết các thành phần và cách thức cài ñặt của Crawler, bộ luật dùng ñể 

chuẩn hóa các URL trong quá trình thu thập và ñề xuất phương án sử 

dụng Hash-table như là một cấu trúc dữ liệu cho việc kiểm tra sự 

trùng lặp URL của Crawler, ñể từ ñó nâng cao hiệu suất và tốc ñộ 

cho Crawler cũng như tránh ñược tình trạng Crawler bị rơi vào vòng 

lặp vô hạn bởi phải duyệt trở lại những URL ñã ñược duyệt qua. 
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Tuy nhiên, luận văn vẫn còn một số hạn chế như ñã không tìm 

hiểu ñược mô hình hoạt ñộng và cách thức triển khai trên thực tế của 

các công cụ tìm kiếm lớn hiện nay như Google và Yahoo, ñiều này 

cũng là một hạn chế khách quan vì chính sách bảo mật của các hãng 

này. Module Web Service của ứng dụng Local Search Engine vẫn 

chưa hoàn thành do vấn ñề “Cross domain request” của Ajax, ñây là 

chính sách ñảm bảo an toàn của các máy chủ trên môi trường 

Internet vì không muốn mã javascript có thể truy cập tài nguyên của 

máy chủ. Do ñó, Service không trả kết quả tìm kiếm về phía yêu cầu 

thông qua Ajax ñược. Trên thực tế, có rất nhiều thông tin muốn tìm 

ñược không phải ñơn giản chỉ thông qua URL là có thể duyệt ñược, 

có một số thông tin yêu cầu người sử dụng phải nhập vào một vài giá 

trị, từ ñó mới có kết quả trả về, ví dụ như những thông tin về thống 

kê của một ñơn vị. Đây là một vấn ñề lớn trong kỹ thuật phát triển 

các máy tìm kiếm, và ñược gọi là “Deep Web Search”. 

Từ những hạn chế ñã nêu ở trên, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứ về vấn 

ñề “Deep Web Search” ñể có thể mở rộng hơn phạm vi tìm kiếm cho 

các máy tìm kiếm, cũng như hoàn thiện hơn ứng dụng Local Search 

Engine và kêu gọi sự ñầu tư ñể có thể triển khai ứng dụng này rộng 

rãi trên thì trường tìm kiếm ngày nay. 

 


