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Tóm tắt: 
 

Tra cứu, tìm kiếm thông tin luôn là chức năng cơ bản trong mọi ứng dụng quản lý, khai thác các 

CSDL. Hiệu năng tìm kiếm thông tin không chỉ phụ thuộc vào năng lượng nguồn tài nguyên của 

hệ thống, hay giải thuật tìm kiếm, mà còn phụ thuộc vào thời gian thao tác xử lý trên máy tính 

của người sử dụng (NSD), nhất là người tìm kiếm thông tin chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy, 

NSD gõ bàn phím để đưa vào các từ khóa tìm kiếm luôn mất nhiều thời gian, đặc biệt đối với 

tiếng Việt. Rút ngắn thời gian thao tác trên bàn phím, làm tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống 

luôn đặt ra những vấn đề cần thiết phải có giải pháp để trợ giúp NSD. Trong bài báo này, chúng 

tôi trình bày một giải pháp xây dựng các hàm tạo sinh chữ viết tắt (CVT), đề xuất áp dụng xây 

dựng các trường chỉ mục chứa các CVT để phục vụ người tìm kiếm thông tin chuyên nghiệp; áp 

dụng thực tiễn của giải pháp và đánh giá hiệu quả đem lại. 

         Từ khóa: Chữ viết tắt; Cơ sở dữ liệu; Hàm tạo sinh chữ viết tắt; Trường chỉ mục chữ viết 
tắt; Tìm kiếm trường chữ viết tắt. 
 

Abstract: 
 

Searching and looking up for the information has always been a fundamental function in every 

management application and exploitation of the database. Information search performance depends 

not only on the capacity of system resources, or search algorithm, but also on the time of computer 

manipulation and processing of the user, especially those who look for the information professionally. 

In fact, it usually takes users lots of time to type searching keywords, especially in Vietnamese. 

Shortening the operation time on the keyboard, increasing performance of the system have always 

posed problems that need solutions to help users. In this paper, we present a method to build 

generative abbreviation function to construct abbreviations; propose building the acronym index 

fields that contain the Abbreviation to serve the professional search for information, give examples of 

practical application and assess the efficiency.           
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