
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
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Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com
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Đặt vấn đề

Trong tất cả các lĩnh vực chúng ta thường

xuyên phải tìm kiếm tài liệu sử dụng

trong công việc. Thông tin trên Internet 

là rất đa dạng, cập nhật.

=> Tìm kiếm thông tin trên internet là kỹ

năng quan trọng trong tất cả các lĩnh

vực
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Kỹ năng tìm kiếm thông tin

1. Tìm kiếm thông tin.

2. Cách thức tìm kiếm thông tin.

3. Một số ví dụ về việc tìm kiếm

4. Sử dụng google

5. Q&A.
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1.Thông tin là gì?

 “Thông tin” là gì?

• Những bài viết về một chủ đề

• Tin tức

• Sách, báo (ebook)

• Thuật ngữ & các vấn đề liên quan đến nó

• Ảnh, video clip, file nhạc

• …

 Dạng thức lưu thông tin

• Message – các bài viết trên website

• File – file tài liệu (doc, pdf, ps, ppt…), file media (ảnh, video, 

audio), phần mềm
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“Thông tin” được lưu trữ ở đâu

Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin từ

 Các trang web của các tổ chức

 Wikipedia

 Các trang tin tức

 Diễn đàn

 Blog

 Các site chia sẻ

 … & bất cứ website nào trên internet
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Vấn đề tìm kiếm thông tin

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng 6

Tìm kiếm thông tin sử dụng kinh nghiệm

bản thân với sự hỗ trợ của những công

cụ trợ giúp tìm kiếm thông tin như: 

google, yahoo, msn, baamboo…



2. Cách thức tìm kiếm thông tin hiệu quả

 Xác định thông tin cần tìm kiếm
• Xác định loại thông tin cần tìm kiếm: bài viết, tài liệu, sách, tin tức, 

file ảnh, video, các thông tin xã hội khác…

 Xác định phạm vi tìm kiếm
• Giới hạn nơi có thể có thông tin

=> Lựa chọn công cụ phù hợp

 Thực hiện tìm kiếm & tinh chỉnh việc tìm kiếm
• Xác định nội dung cần tìm kiếm, lựa chọn từ khoá.

• Thay đổi các tham số tìm kiếm

 Xác nhận kết quả
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3. Một số ví dụ về tìm kiếm

1. Tìm kiếm file nhạc, video, ảnh…

2. Tìm hiểu thuật ngữ

3. Các thông tin đời sống

4. Tìm kiếm bài viết theo một chủ đề nào

đó

5. Tìm sách
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3.1Tìm kiếm audio, video, ảnh.

Audio, video

• http://baamboo.com 

• http://youtube.com

• http://video.google.com

• http://clip.vn

• …

Ảnh

• http://google.com
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Demo
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3.2 Thuật ngữ

Bạn có thể sử dụng một trong những

phương pháp sau?

Sử dụng wikipedia

• http://en.wikipedia.org

• Chú ý mục reference

Sử dụng google dùng từ khoá là

• define: “thuật ngữ”

• What is “thuật ngữ”
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3.3 Các thông tin đời sống

 Phim chiếu rạp
• http://vnmedia.vn/ct_giaitri.asp?param=2

• http://24h.com.vn/index.php/74

 Dự báo thời tiết
• http://vnmedia.vn/thoitiet.asp

• http://vnexpress.net 

• www.nchmf.gov.vn 

 Tìm đường
• http://diadiem.com

• http://basao.com.vn

 Xe buýt
• http://hanoibus.com.vn

 Rất nhiều thông tin => http://ttvnol.com

… => Nên ghi nhớ những trang thông tin quan trọng
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3.4 Tìm kiếm nội dung bất kỳ

Xác định từ khoá:
• Xác định những khái niệm trong nội dung cần tìm kiếm.

– “dịch tả ở Hà Nội” bao giồm 3 khái niệm – “dịch tả”, ở, “Hà Nội”

– “Việt Nam hoá chiến tranh” là một thuật ngữ duy nhất

 Thêm các lựa chọn khác
• Tài liệu dạng pdf, doc, ppt…

• Thời gian có tài liệu đó

• Ngôn ngữ

• Nơi xuất hiên của từ khoá:

• Tìm trong trang nào

Xem thêm mục 4.
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3.5 Tìm sách, tài liệu

Tìm sách đã biết tên sách, hoặc tìm tài 

liệu
• Thử một số cách sau:

– Sử dụng từ khoá là - “tên sách”  download. Có thể có 

thêm từ khoá là zip, rar hoặc pdf và free

– Sử dụng từ khoá là tên sách và nơi xuất hiện là trong tên 

trang

– Tên sách và kiểu tài liệu là pdf, ps hoặc doc

– Tên sách + “rapid share” (rất hiệu quả)

 t
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3.5 Tìm sách, tài liệu (tiếp)

Tìm sách theo chủ đề

• Lên các trang web lớn tìm hiểu sách về

lĩnh vực đó. Ví dụ như http://amazon.com  

tìm hiểu tên sách rồi quay lại bước trước

• Tìm theo thuật ngữ, tra trong wikipedia rồi

theo reference.
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4. Sử dụng google

Google còn có cho phép một số lựa chọn

tìm kiếm khác
1. Tìm theo từ, cụm từ, một trong số những từ và ko có từ

2. Số kết quả / trang

3. Ngôn ngữ

4. Loại tài liệu

5. Nơi xuất hiện từ khoá

6. Tìm kiếm trong trang nào

– Chú ý là ở điều kiện bình thường, một domain bất kỳ chỉ có 2 kết quả

trả về. 
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Demo
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Thông tin t�ng quát v� bài h�c 
Tài li�u này h	�ng d�n các b	�c trong quá  trình tìm ki�m thông tin trên Internet b�ng v�i nh ng ph�n 
chính: 
 
o Hi�u thêm v� Internet nh	 là m�t môi tr	
ng �� tìm ki�m thông tin. 
o Khám phá các �i�m m�nh và �i�m y�u c�a các công c� tìm ki�m khác nhau �� có th� s� d�ng m�t 

công c� phù h�p nht cho t�ng nhi�m v� c� th�. 
o H�c cách s� d�ng các công c� m�t cách phù h�p nht: di�n ��t l�nh tìm ki�m c�a b�n phù h�p v�i 

cách th!c làm vi�c c�a các công c� tìm ki�m. 
o �ánh giá thông tin tìm �	�c �� ch�n nh ng thông tin phù h�p nht. 
o Phát tri�n m�t chi�n l	�c �� xây d�ng ngân hàng d  li�u cá nhân c�a riêng mình cho nh ng nhu 

c�u trong t	"ng lai. 
 
 
Vì th�i gian biên so�n có h�n nên ch�c ch�n tài li�u này không tránh kh�i nh�ng thi�u sót. Ng	�i biên 
so�n r
t mong nh�n �	c nh�ng ý ki�n �óng góp c�a b�n ��c �� tài li�u h	�ng d�n này �	c có ch
t 
l	ng cao h�n. Xin g�i ý ki�n �óng góp c�a các b�n vào ��a ch� e-mail nvu2@worldbank.org. Xin chân 
thành c�m �n 
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Internet – môi tr��ng tìm ki�m thông tin  
Tìm ki�m các v#n b�n web b�n c�n có th� là m�t công vi�c h�t s!c d� dàng ho$c là khó kh#n không th� 
t	%ng t	�ng n�i. Khi truy c�p và tìm ki�m thông tin trên Internet, c�n chú ý m�t s� �$c �i�m sau �ây c�a 
m�ng Internet �� có th� tìm ki�m hi�u qu�: 
 

o Vì n�i dung trên Internet luôn �	�c c�p nh�t và b� sung, không có bt k& m�t s� li�u th�ng kê chính 
xác nào v� l	�ng thông tin có th� truy c�p �	�c trên Internet. 

o Tài li�u trên Internet không �	�c x� lý b�ng m�t h� th�ng h�p chu�n nào. N�u nh	 danh m�c tài li�u 
trong các th	 vi�n �	�c x� lý bao g'm nh ng t� khóa chu�n có ki�m soát thì ngu'n tin trên Internet 
hoàn toàn không s� d�ng bt c! công c� nào t	"ng t� nh	 v�y. Vì v�y b�n c�n ph�i luôn luôn phán 
�oán nh ng t� ng , thu�t ng  khác nhau s( �	�c s� d�ng trong các trang web mà b�n c�n. 

o Khi b�n ti�n hành “tìm ki�m thông tin trên Internet”, b�n không tìm ki�m m�t cách tr�c ti�p vì �i�u này 
là KHÔNG TH) TH*C HI�N �+,C. Internet là t�ng h�p c�a rt nhi�u trang web �	�c l	u tr  trên 
nhi�u máy ch� khác nhau trên kh�p th� gi�i. Máy tính c�a b�n không th� tìm ki�m ho$c k�t n�i tr�c 
ti�p t�i tt c� các máy ch�. �i�u b�n có th� làm trên máy tính c�a mình là truy c�p vào m�t ho$c 
nhi�u công c� tìm ki�m gián ti�p �ang có hi�n nay. Các công c� tìm ki�m s� cho phép b�n tìm 
ki�m trong c	 s
 d� li�u c�a nó – và mi c	 s
 d� li�u c�a m�t công c� tìm ki�m c�ng ch� là 
m�t ph�n nh� c�a toàn b� m�ng thông tin toàn c�u. Công c� tìm ki�m cung cp cho b�n các 
�	
ng k�t n�i t�i các trang web. B�n nhn chu�t vào các �	
ng k�t n�i này và t�i v� các v#n b�n, 
hình �nh, âm thanh, và các thông tin khác t� các máy ch� khác nhau trên kh�p th� gi�i. 

 
Phía sau c" ch� l	u tr  và phân ph�i thông tin trên Internet này là con ng	
i – t	"ng t� nh	 v�i n 
ph�m in. 
 
M�t s� �i�u c�n l�u ý khi tìm ki�m thông tin trên Internet: 
 
1. Internet không ph�i là m�t th� vi�n. 

 
Th	 vi�n là n"i thông tin không ch- �	�c l	u gi  mà còn �	�c x� lý và t� ch!c, t� �ó cho phép vi�c 
tìm ki�m �	�c d� dàng. Vi�c x� lý thông tin �	�c th�c hi�n theo nh ng tiêu chu�n qu�c t� và có 
nh ng qui �.nh nghiêm ng$t. Th	 vi�n c/ng có cán b� �	�c �ào t�o và có kinh nghi�m nhi�u n#m 
trong vi�c h0 tr� m�i ng	
i tìm ki�m thông tin. 

 
2. Internet có th� là m�t công c� b� tr� trong vi�c tìm ki�m thông tin. 

 
Internet ch- là m�t trong nhi�u ngu'n cung cp thông tin. Th	 vi�n, �'ng nghi�p, các h�i ngh� nghi�p, 
các c" quan chính ph�, và các ngu'n khác ��u �óng vai trò quan tr�ng trong quá trình nghiên c!u. 

 
3. Chú ý nh�ng thông tin b�n tìm th�y trên Internet có th� không chính xác 

 
Bt c! ai có th� truy c�p vào Internet c/ng có th� �	a lên m�ng bt c! thông tin nào h� mu�n. Không 
có s� ��m b�o nào cho nh ng thông tin mà b�n tìm �	�c trên Internet v� tính chính xác và s� c�p 
nh�t. 
 
Có nh ng ngu'n thông tin khác �áng tin c�y h"n Internet. Các cán b� th	 vi�n �ã �	�c �ào t�o m�t 
cách chuyên nghi�p có th� �ánh giá �	�c �� tin c�y c�a thông tin tìm �	�c. Các bài báo trong nh ng 
t�p chí �	�c các nhà chuyên môn biên t�p n�i dung s( có cht l	�ng t�t h"n và nh ng nhà xut b�n 
danh ti�ng c/ng là m�t ch!ng th�c cho nh ng tài li�u h u ích và �áng tin c�y.Tt nhiên không ph�i 
bt c! bài báo hay n ph�m nào trong th	 vi�n c/ng hoàn toàn �áng tin c�y, song b�n có th� tin 
t	%ng r�ng ng	
i ta ít nht c/ng �ã ki�m tra ngu'n tin tr	�c khi cung cp cho b�n. �i�u này th	
ng 
không x�y ra ��i v�i tài li�u trên Internet. 
 
Có m�t lo�t nh ng câu h1i mang tính phê phán c�n �	�c �$t ra v�i bt k& ngu'n tin nào và �i�u này 
rt quan tr�ng khi s� d�ng thông tin t� Internet. 

 
4. Internet gi�ng nh� m�t l �en. 

 
Thông tin ��n và �i trên Internet. Và chúng th	
ng bi�n mt không báo tr	�c. M�t nhà cung cp d.ch 
v� có th� thay ��i �.a ch- web, m�t cá nhân ho$c m�t nhóm tài tr� có th� không còn th
i gian và/ho$c 
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ti�n b�c �� duy trì m�t trang web. �ây là m�t trong rt nhi�u lý do. B�n c�n nh� r�ng không nên ch- 
ph� thu�c vào m�t ngu'n tin duy nht b%i vì không ph�i lúc nào nó c/ng s2n có. 

 
5. Hãy kiên nh�n khi tìm ki�m trên Internet. 

 
Internet là m�t không gian rt r�ng l�n. Nó có ph�m vi toàn c�u và tìm m�t m�u thông tin nh1 �ôi khi 
là �i�u không th� th�c hi�n �	�c ho$c b�n c�n ph�i ch�n l�c trong rt nhi�u thông tin «rác». C/ng có 
nh ng công c� tìm ki�m có th� h0 tr� b�n nh	ng quá trình nghiên c!u và tìm ki�m rt mt th
i gian. 
Tìm ki�m trên Internet th	
ng không ph�i là cách tìm ki�m thông tin nhanh nht.  
 

6. Thông tin h�u ích th��ng KHÔNG ���c cung c�p mi�n phí. 
 
Rt nhi�u thông tin trên Internet th	
ng không �	�c các nhà nghiên c!u nghiêm túc cho là thông tin 
h u ích. Rt nhi�u t� ch!c s� d�ng Internet nh	 là m�t công c� qu�ng cáo ho$c quan h� công chúng. 
Có m�t s� c" s% d  li�u và tài li�u có giá tr. �	�c cung cp mi�n phí trên Internet, tuy nhiên rt nhi�u 
trang web �	�c thi�t k� �� bán s�n ph�m ho$c cung cp d.ch v� d�a trên vi�c �#ng ký ph�i tr� ti�n. 

Các lo�i thông tin th��ng tìm th	y trên Internet 
V�y nh ng thông tin gì b�n có th� tìm thy trên Internet? Không th� li�t kê tt c� các lo�i ngu'n tin có 
trên Internet, �$c bi�t khi Internet thay ��i rt th	
ng xuyên và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhìn chung 
Internet h u ích nht khi tìm ki�m nh ng thông tin trong các nhóm sau �ây (chú ý ph�n l�n nh ng thông 
tin này là b�ng ti�ng Anh): 
 

• Các s� ki�n �ang di�n ra, ví d�: tin t!c ngày hôm nay, hay nh ng xu h	�ng m�i nht 
• Thông tin kinh t�, ví d�: thông cáo báo chí c�a m�t công ty, ch- s� ch!ng khoán, thông tin v� 

s�n ph�m 
• Thông tin c�a chính ph�, ví d�: các chính sách hi�n hành, lu�t pháp, các cu�c th�o lu�n t�i 

qu�c h�i, quy�t �.nh c�a tòa án, thông cáo báo chí  
• V�n hóa ��i chúng, ví d�: phim, nh�c, truy�n hình, th� thao chuyên nghi�p 
• Thông tin v� máy tính và Internet, ví d�: khóa h�c này. 

 
Nhà xu�t b�n Lo�i hình thông tin cung c�p 

Các hi�p h�i và vi�n nghiên c�u 
Vi�n nghiên c!u qu�c t� v� phát tri�n b�n v ng 
(IISD) http://iisd1.iisd.ca 

• Thông tin v� thành viên; 
• Báo cáo ho�t ��ng; nghiên c!u chuyên 

môn  
Các doanh nghi�p 
Vinacafe  http://www.vinacafe.com.vn 
Công ty Ford Vi�t Nam http://www.ford.com.vn/ 
 

• Thông tin v� s�n ph�m  
• Báo cáo th	
ng niên và thông tin v� 

công ty  
• Thông cáo và báo cáo báo chí  
• Thông tin v� n"i cung cp d.ch v� 

Các ph�	ng ti�n truy�n thông (Báo và t�p chí)  
Th
i báo kinh t� Vi�t Nam 
http://www.vneconomy.com.vn 
Th
i báo http://www.thetimes.co.uk/ 
Newspapers http://www.newspapers.com 

• M�c l�c  
• M�t s� bài báo toàn v#n ch�n l�c  
• L	u tr  c�a các s� �ã ra  
• Thông tin �$t mua tài li�u 

Các c	 quan giáo d�c  
��i h�c C�n Th" http://www.ctu.edu.vn 
��i h�c Hu� http://www.hueuni.edu.vn 
Vi�n công ngh� Massachussette http://web.mit.edu 

• Thông tin nh�p h�c  
• Thông tin v� các khóa h�c  
• Danh m�c th	 vi�n; h	�ng d�n nghiên 

c!u 
• Tài li�u, báo cáo nghiên c!u 

Các c	 quan chính ph�  
B� NN&PTNT http://www.mard.gov.vn/index_vn.htm 
B� GD&�T  http://www.moet.edu.vn 
B� Th	"ng m�i http://www.vitranet.com.vn  
Liên h�p qu�c http://www.un.org 
 

• D  li�u th�ng kê; lu�t pháp; thông cáo 
báo chí  

• Báo cáo, chính sách 
• Thông tin liên h� 

Các t� ch�c/nhóm ho�t ��ng theo ch� �� c� th�  
T� ch!c du l.ch th� gi�i  
http://www.world-tourism.org 
M�ng thông tin v� quy�n tr3 em www.crin.org  
 

• Báo cáo, thông cáo báo chí  
• Danh m�c, tài li�u toàn v#n  
• Thông tin v� t� ch!c và các ho�t ��ng  
• K�t n�i ��n các trang web liên quan 
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Các cá nhân 
Các chuyên gia, nh ng ng	
i h#ng hái h�at ��ng 
trong m�t l4nh v�c nào �ó, nh ng ng	
i n�i ti�ng, 
nh ng ng	
i không n�i ti�ng ho$c bt c! ai!!! 

• Quan �i�m cá nhân, �nh gia �ình  
• S% thích và quan tâm cá nhân; thông tin 

h	�ng d�n  
• Bt c! thông tin gì mà b�n có th� t	%ng 

t	�ng �	�c 

B
t ��u – ch�n công c tìm ki�m phù h�p v�i yêu c�u tin 
Có th� truy c�p ��n rt nhi�u công c� tìm ki�m trên Internet. Sau �ây là m�t vài công c� thông d�ng nht, 
tuy nhiên �� hi�u sâu h"n v� tính n#ng c�a t�ng công c�, b�n thân m0i ng	
i c�n ph�i luy�n t�p và s� 
d�ng nhi�u. 

Máy tìm ki�m (Search engines) 

Các máy tìm ki�m làm vi�c theo nguyên t�c tìm ki�m trong c" s% d  li�u �	�c t� ��ng xây d�ng b%i m�t 
robot, không ph�i do con ng	
i xây d�ng. Máy tìm ki�m s( so sánh các t� b�n �ánh vào c�a s� tìm 
ki�m v�i các t� �	�c vi�t % các trang web mà nó l	u tr . 
 
Lu�ng thông tin mà các máy tìm ki�m có th� bao quát th	
ng dao ��ng t� m�t s� nh1 và trong m�t 
ph�m vi h5p v� n�i dung cho ��n s� l	�ng l�n các trang web có th� x� lý �	�c. Google có c" s% d  li�u 
l�n nht cho ��n th
i �i�m này, tuy nhiên c�n l	u ý là không có m�t máy tìm ki�m nào có th� bao quát 
�	�c toàn b� thông tin trên Internet v� m�t ch� ��. 
 
K�t qu� tìm ki�m c�a b�n có phù h�p hay không là ph� thu�c vào kh� n#ng s� d�ng nhu�n nhuy�n các 
tính n#ng và cú pháp c�a máy tìm ki�m và di�n bao quát c�a máy tìm ki�m mà b�n s� d�ng. 
 
 i�m m�nh: Khi tìm ki�m m�t tài li�u c� th� (tên tài li�u, tên ng	
i, t� ch!c �ã bi�t), tìm ki�m các ch� �� 
khó phân lo�i. 
 
 i�m y�u: Không cho phép có m�t cái nhìn t�ng quát v� m�t ch� �� c� th� (trong �ó có th� có nh ng 
ch� �� nh1 mà b�n ch	a bi�t).  
 
M�t s� máy tìm ki�m tiêu bi�u: 
 
Google 
http://www.google.com/  

 
alltheweb 
http://www.alltheweb.com/  
 

AltaVista 
http://www.altavista.com/  

 
Ask  
http://www.ask.com/ 

Teoma 
http://www.teoma.com  
 
Askjeeves 
http://www.askjeeves.com  

 
M�t s� máy tìm ki�m phát tri�n t�i Vi�t Nam:  
 
Xa l� www.xalo.vn 
 
Tìm nhanh www.timnhanh.com  
 
Monava www.monava.vn  
 

Tìm ki�m nh�c, video  
www.baamboo.com  
http://mp3.zing.vn    
http://7sac.com  
 
Tra c�u b�n �! www.diadiem.com  

Máy tìm ki�m liên thông (meta-search engines) 

Các máy tìm ki�m liên thông có th� cùng m�t lúc l	�t qua m�t s� máy tìm ki�m khác, th	
ng tìm �	�c 
kho�ng 10% k�t qu� tìm �	�c % m0i máy tìm ki�m mà chúng liên k�t. 
 
 i�m m�nh: Th	
ng tìm ki�m hi�u qu� v�i n�u b�n ch- s� d�ng m�t t� ho$c m�t c�m t�. 
 
 i�m y�u: Tuy nhiên b�n không th� s� d�ng các ch!c n#ng tìm ki�m nâng cao c�a t�ng máy tìm ki�m. 
B�n c/ng không th� ti�n hành m�t phép tìm toàn di�n và ph!c t�p. 
 
M�t s� máy tìm ki�m liên thông tiêu bi�u: 
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SurfWax 
http://www.surfwax.com/  

Ixquick 
http://www.ixquick.com/  

Metacrawler 
http://www.metacrawler.com/  

 

C�ng thông tin (gateway) / Danh m�c theo ch� �� (subject directory) 

C�ng thông tin cung cp các thông tin chuyên bi�t v� m�t l4nh v�c c� th�, th	
ng có công c� tìm ki�m 
c�a riêng mình và �	�c t� ch!c theo th! b�c.  
 
Các c�ng thông tin do con ng	
i t�p h�p thông tin, biên so�n, và s�p x�p theo m�t h� th�ng phân lo�i. 
�ôi khi các c�ng thông tin là do các chuyên gia trong m�t l4nh v�c t�p h�p. �i�u này có ngh4a là thông tin 
% �ây nhìn chung �ã �	�c th�m �.nh và �ánh giá v� s� phù h�p và cht l	�ng.  
 
Trong c�ng thông tin, b�n ��c có th� xem l	�t theo ch� �� và có th� tìm ki�m. 
 
Ví d� v� m�t s� c�ng thông tin: 
 

ELDIS http://www.eldis.org/  
C�ng thông tin phát tri�n ELDIS cung cp m�t �i�m truy c�p trung tâm t�i các thông tin v� phát tri�n, 
các h	�ng d�n theo t�ng ch� �� phát tri�n, thông tin phát tri�n v� t�ng qu�c gia, tin t!c, thông tin 
tuy�n d�ng, và các t	 li�u khác. 
 
Th� vi�n �o trên m�ng http://www.vlib.org/  
Th	 vi�n �o trên m�ng �	�c t� mô t� nh	 là “danh m�c lâu �
i nht trên web, do Tim Berners-Lee - 
ng	
i ki�n t�o nên m�ng web - xây d�ng. Th	 vi�n �o �	�c qu�n lý b%i m�t nhóm các tình nguy�n 
viên là chuyên gia v� nhi�u l4nh v�c. Th	 vi�n �o này �	�c coi là m�t trong nh ng c�ng thông tin có 
cht l	�ng v� m�t s� l4nh v�c, tuy nhiên nó không ph�i là c" s% d  li�u l�n nht.” Th	 vi�n �o này 
�	�c s�p x�p theo tr�t t� ch  cái, theo ch� �� và c/ng có công c� tìm ki�m riêng. 
 
C�ng thông tin khoa h"c xã h�i SOSIG (Social Science Information Gateway) 
http://www.sosig.ac.uk/   
Cung cp thông tin v� các ngu'n tin có cht l	�ng cao cho nh ng ng	
i nghiên c!u v� khoa h�c xã 
h�i. Thông tin �	�c s�p x�p theo ch� ��, và c/ng có công c� tìm ki�m riêng. 
 
Yahoo! directory http://dir.yahoo.com/  
Danh m�c theo ch� �� li�t kê các trang web do con ng	
i l�a ch�n thu�c nhi�u ch� �� khác nhau t� 
ngh� thu�t, v#n hóa, gi�i trí, xã h�i, giáo d�c, khoa h�c, s!c kh1e. 

Các trang web #n   

Có rt nhi�u trang web �n, �ây là nh ng c" s% d  li�u m�i ng	
i ��u có th� truy c�p nh	ng robot/máy 
tìm ki�m không th� ti�p c�n. Các c" s% d  li�u th	
ng có giao di�n tìm ki�m chu�n, có nh ng ch!c 
n#ng tìm ki�m m�nh. 
 
Cách tìm các trang “web �n”: trong các máy tìm ki�m nh	 Google hay Yahoo!, nh�p t� khóa và 
“database”. Ví d�: tìm “web �n” v� kinh t� h�c b�ng ti�ng Anh, nh�p vào máy tìm ki�m “economics 
database” ho$c “economics web sites” ho$c “ economics portal” ho$c “economics online 
resources”, hay “economics gateway” v.v. Ho$c �"n gi�n là ch- nh�p các t� khóa tìm ki�m vào các 
máy tìm ki�m và tìm ki�m các trang web �n phù h�p trong danh m�c k�t qu�. 
 
M�t s� trang web cung cp �	
ng d�n ��n các trang “web �n” có giá tr.: 
 

• Librarians Index http://lii.org/  
M�t danh m�c có kèm công c� tìm ki�m cung cp �	
ng d�n ��n rt nhi�u trang web h u ích 
thu�c nhi�u l4nh v�c khác nhau; có chú gi�i c�a các cán b� th	 vi�n.  

 
• AcademicInfo http://academicinfo.net/  

Danh m�c các trang web mang tính giáo d�c rt có ích cho sinh viên. 
 

• Infomine http://infomine.ucr.edu/  
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INFOMINE là m�t th	 vi�n �o bao g'm các ngu'n tin Internet h u ích cho gi�ng viên, sinh viên 
và nhà nghiên c!u % trình �� ��i h�c và sau ��i h�c (c" s% d  li�u, n ph�m �i�n t�, b�ng tin, 
mailing list, m�c l�c th	 vi�n tr�c tuy�n, bài báo, danh b�, v.v.) 

S� dng công c tìm ki�m m�t cách phù h�p 
Chi�n l	�c tìm ki�m thông tin �� c�p % bài này g'm 7 b	�c: 

Giai �o�n 1: Phân tích yêu c�u tìm 

T� �$t các câu h1i �� làm rõ yêu c�u tin c�a mình. Ví d�: n�u b�n quan tâm ��n thông tin v� buôn bán 
tr3 em, hãy t� �$t cho mình các câu h1i phù h�p, ví d�: 
 
o Tôi mu�n bi�t thông tin c� th� v� n�n buôn bán tr3 em % n	�c nào, vùng nào? 
 
o Tôi c�n nh ng thông tin v� các vn �� nóng h�i hi�n nay liên quan ��n buôn bán tr3 em hay là thông 

tin mang tính l.ch s�? 
 
o Có c" quan, t� ch!c, hi�p h�i nào có th� cung cp thông tin v� ch� �� mà b�n �ang tìm ki�m? Tìm 

trang web c�a t� ch!c, c" quan �ó. 
 
Bi�n yêu c�u c�a mình thành m�t câu hoàn ch-nh, ví d� 
 
o N�n buôn bán tr3 em t� Vi�t Nam sang Trung Qu�c. 
 
Phân chia yêu c�u thành nh ng khái ni�m nh1: 
 
Khái ni�m 1 Khái ni�m 2 Khái ni�m 3 
Buôn bán tr3 em Vi�t Nam Trung Qu�c 
 
Chú ý quan tr�ng: Tìm xem có nh ng t� ng  nào khác cùng th� hi�n ch� �� mà b�n quan tâm hay 
không, ví d� cách vi�t khác nhau, t� �'ng ngh4a. T� �ó b�n có th� xây d�ng �	�c m�t t�p h�p các thu�t 
ng  khác nhau có th� dùng trong quá trình tìm ki�m. 
 
Khái ni�m 1 Khái ni�m 2 Khái ni�m 3 
Buôn bán tr3 em Vi�t Nam Trung Qu�c 
B�t cóc tr3 em Vietnam China 
Trafficking Viet Nam  
Child Vietnamese  
Children   
Kidnap   

Giai �o�n 2. Di�n ��t l�nh tìm ki�m -  gi$i thi�u v� cú pháp c�a l�nh tìm 

Cú pháp c�a l�nh tìm là cách th!c chúng ta s� d�ng �� liên k�t các khái ni�m m�t cách phù h�p cho 
l�nh tìm c�a b�n. Các máy tìm ki�m có nh ng cách th!c khác nhau trong vi�c liên k�t các thu�t ng  tìm.  
 
Nguyên t�c c" b�n nht cho h�u h�t các máy tìm ki�m là t	"ng t� nh	 nhau, tuy nhiên có m�t vài �i�m 
khác bi�t nh1 v� cách di�n ��t l�nh tìm. N�u ch	a hi�u rõ, b�n nên tham kh�o ph�n “Help” ho$c “Tips” 
�� bi�t thêm thông tin.  
 
Chú ý:  
 

• Ph�n l�n các máy tìm ki�m không phân bi�t ch  hoa và ch  th	
ng. 
 

• Khi nh�p t� tìm ki�m vào c�a s� tìm, c�n �	a thu�t ng  mà b�n cho là quan tr�ng nht lên ��u 
l�nh tìm. Có th� thay ��i tr�t t� các thu�t ng  tìm trong quá trình tìm ki�m n�u c�n. 

 
• Không c�n nh�p c� m�t câu ��y �� vào l�nh tìm ki�m, ví d� nh	: “Hi�n tr�ng c�a n�n buôn bán 

tr3 em t�i t� Vi�t Nam samg Trung Qu�c” Thay vào �ó b�n có th� nh�p các t� “buôn bán tr3 em” 
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“Vi�t Nam” “Trung Qu�c”. Không gi�ng nh	 ngôn ng  t� nhiên, các máy tìm ki�m không quan 
tâm ��n s� chính xác v� ng  pháp c�a thu�t ng  tìm. 

 
• Nhi�u máy tìm ki�m th	
ng b1 qua các t� thông th	
ng trong ti�ng Anh nh	 "the" "and" "in", v.v.  

 
• N�u b�n nh�p nhi�u t� tìm ki�m thì ph�m vi tìm ki�m s( �	�c thu h5p. 

Các phép toán c�a l�nh tìm 

Ph�n này gi�i thi�u các ký hi�u toán h�c �	�c s� d�ng khi di�n ��t l�nh tìm ki�m: 
 
Dùng du c�ng + phía tr	�c nh ng t� mà b�n mu�n nó ph�i xut hi�n trong k�t qu�. Ví d�: n�u b�n 
mu�n tìm thông tin v� giá cà phê �nh h	%ng nh	 th� nào ��n thu nh�p c�a ng	
i thu hái cà phê (ti�ng 
Anh). 

+coffee +pickers +price +wages 
 
s( cho k�t qu� bao g'm t�t c� các t�: price, coffee, pickers wages. 
 
Dùng du tr� - phía tr	�c các t� mà b�n mu�n không xu�t hi�n trong k�t qu�. Ví d�: b�n ch- mu�n tìm 
thông tin v� cà phê mà không có t� tách (cup) ho$c bông (cotton): 

 
+coffee -cup -cotton  

 
Dùng du ngo$c kép " " ��i v�i m�t t�p h�p các t� mà b�n mu�n xut hi�n trong k�t qu� chính xác nh	 
là m�t c�m t%. Ví d�, 
 

"coffee pickers" 
"somali refugees" 
"emperor penguins"  
“n�n vi ph�m b�n quy�n ph�n m�m” 
“buôn bán tr3 em” 

 
Ch!c n#ng tìm ki�m theo c�m t� k� trên rt h u ích, nht là khi b�n mu�n tìm ki�m tên ng	
i (Võ 
Nguyên Giáp), tên c" quan t� ch!c (B� tài nguyên và môi tr	
ng), l
i bài hát, m�t c�m t� ho$c câu nói 
n�i ti�ng (“to be or not to be”). 
 
M�t s� máy tìm ki�m cho phép b�n s� d�ng các ký t� thay th� (ví d� ký hi�u *) �� thay th� các ký t�. Ví 
d� n�u b�n mu�n tìm các t� education, educators, educate, v.v., b�n có th� nh�p educ* 

Toán t� Boolean  

M�t s� máy tìm ki�m cho phép s� d�ng các toán t� "AND", "OR" và "NOT" �� di�n ��t nh ng l�nh tìm 
ph!c t�p. Th	
ng các toán t� này ph�i vi�t b�ng ch  hoa. 
 
- S� d�ng AND n�u b�n mu�n nhi�u thu�t ng  ph�i xut hi�n trong k�t qu� tìm, ví d� n�u b�n nh�p 
 

“lao ��ng” AND “tr3 em” 
 
thì k�t qu� s( có các tài li�u có c� 2 thu�t ng  lao ��ng và tr& em.  
 
- S� d�ng OR n�u b�n mu�n m�t trong các thu�t ng  xut hi�n trong k�t qu� tìm (ho$c là c� 2 hay nhi�u 
thu�t ng ).  
 
Toán t� OR có th� s� d�ng m�t cách h u ích n�u b�n mu�n tìm các t� �'ng ngh4a, các cách vi�t khác 
nhau c�a m�t t�, ví d�: 
 
organization OR organisation 
vietnam OR “viet nam” 
quy ch� OR qui ch� 
 
- S� d�ng NOT �� lo�i b1 nh ng tài li�u bao g'm nh ng t� b�n không c�n. 
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Ví d�: n�u n�u b�n �ang tìm thông tin v� “vàng” (kim lo�i quý) ch! không thông tin v� “vàng” (màu s�c), 
b�n có th� di�n ��t nh	 sau  
 

vàng NOT màu 
 
- Tìm nh ng thu�t ng  thay th� cho t�ng khái ni�m  

+ các t� �'ng ngh4a: l�n / heo ; nhà �t / bt ��ng s�n 
+ các cách vi�t khác nhau c�a m�t t�: favourite / favorite;  globalisation / globalization; Viet_Nam 

/ Vietnam; quy ch� / qui ch� 

M�t s� cách thu h�p ph�m vi tìm ki�m khác 

• Gi�i h�n theo �.nh d�ng file (.pdf, .doc, .mp3, …) 
• Gi�i h�n theo ngôn ng  (ti�ng Anh, ti�ng Pháp, …) 
• Gi�i h�n theo t�ng lo�i �.a ch- web (ví d� ch- tìm các tài li�u t� các trang web có �uôi .gov.vn, 

ho$c .edu) 
• Gi�i h�n theo �.a �i�m xut hi�n c�a t� tìm ki�m (% tên tài li�u ho$c trong n�i dung) 
• Tìm tranh �nh ho$c b�n �' 
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Sau khi �ã phân tích nhu c�u thông tin, b�n có th� ti�p t�c quá trình tìm ki�m s� d�ng b�ng sau �ây: 
 

Giai �o�n 3. Phân nhóm yêu c�u thông tin 

 

Giai �o�n 4. Ch"n công c� tìm ki�m phù h�p  

� Ch�n công c� tìm ki�m phù hp v�i thông tin mà b�n c�n.  
� Xem xét cách th�c làm vi�c c�a t�ng công c� tìm và di�n ��t l�i l�nh tìm �� có th� 

khai thác t�i �a các ch�c n�ng c�a công c� tìm �ó.  
� C� g�ng th�c hi�n vi�c tìm ki�m trên nhi�u công c� tìm ki�m khác nhau. N�u các 

k�t qu� t� m t công c� tìm ki�n ch	a th�a mãn nhu c�u tin c�a b�n, hãy s� d�ng 
nhi�u công c� khác nhau �� tìm ki�m vì không m t công c� tìm ki�m nào có th� 
bao quát �	c toàn b  các trang web �ang hi�n h�u trên Internet. 

� Xem các k�t qu� tìm và s� d�ng các thu�t ng� �	c s� d�ng trong các v�n b�n 
tìm �	c �� tìm ki�m l�i. 

Lo�i yêu c�u tìm Ví d� Máy tìm ki�m (Google, 
AltaVista…) 

Danh m�c theo ch� �� Web #n (invisible web) 

G'm các t�/c�m t� rõ 
ràng, d� hi�u (g�n nh	 
không th� b. hi�u nh�m 
sang ngh4a khác). 
 

o “buôn bán tr3 em” 
o “��u t	 n	�c ngoài” 
o “Robusta coffee” 
o “Fair trade” +chocolate 
 

�� các t�, c�m t� trong 
du ngo$c kép “”, �� 
máy tìm ki�m có th� tìm 
chính xác c�m t� theo 
tr�t t� �ó. 

Xem xét các kh� n#ng xuát 
hi�n c�a ch� �� b�n �ang 
tìm trong các m�c khác 
nhau vì m�t ch� �� có th� 
xut hi�n trong nhi�u nhóm. 

G'm các t� ph� bi�n 
ho$c khái quát có th� 
có k�t qu� là quá nhi�u 
k�t qu� không phù h�p  

o Weekend break 
o Qu�n tr. kinh doanh 
o Du h�c 
 

Tìm nh ng thu�t ng  
c� th� h"n �� ph�n ánh 
nhu c�u tin c�a mình.  

Tìm các danh m�c theo ch� 
�� �� hi�u rõ h"n v� các 
ch� �� nh1 có trong nhu 
c�u tin c�a mình. 

Tìm thông tin khái quát 
v� m�t ch� ��. 

o Quy�n s% h u trí tu� / 
Intellectual property rights 

o Rain forest ecology  
o V#n h�c Anh 
 

TRONG TR+6NG 
H,P NÀY MÁY TÌM 
KI7M KHÔNG PH8I LÀ 
CÔNG C9 TÌM KI7M 
T:I +U. 

B�n s( có �	�c k�t qu� t�t 
nht n�u tìm �	�cm�t danh 
m�c theo ch� �� mà trong 
�ó có li�t kê v� ch� �� mà 
b�n quan tâm.  

Tìm ki�m thông tin theo 
m�t ch� �� h5p. 

o Th�ng kê v� n�n buôn bán tr3 
em % Vi�t Nam 

o Migration patterns of Emperor 
penguins in the Antarctic 

o Các d� án v� giao thông nông 
thôn % Vi�t Nam  

Di�n ��t l�nh tìm b�ng 
cách s� d�ng các t� 
n�i thu h5p ho$c m% 
r�ng ph�m vi tìm nh	 
AND, OR, NOT. 
 

Tìm m�t danh m�c theo 
ch� �� và xem l	�t theo 
các th	 m�c c�a nó �� tìm 
ch� �� nh1 mà b�n quan 
tâm. 

N�u b�n tìm: 
 
o D  li�u 
o S� li�u th�ng kê 
o B�n �' v.v. 
 
khi �ó các c" s% d  li�u chuyên 
ngành có th� phù h�p v�i bt k& 
yêu c�u nào. Dùng m�t danh m�c 
theo ch� �� ho$c m�t máy tìm 
ki�m �� b�t ��u tìm ki�m c" s% 
d  li�u phù h�p. Ví d�:  
 

- mu�n tìm c" s% d  li�u 
v� dân s�, nh�p vào 
Google: population 
database 
 

- tìm s� li�u th�ng kê v� 
giáo d�c: education 
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Có th� di�n ��t b�ng 
nhi�u cách khác nhau. 

o “Falkland Islands” OR Malvinas 
o “New Zealand” OR Aotearoa  
o Cassava OR manioc 
o “Freedom of speech” OR “press 

freedom” OR “anti-censorship” 
OR “1st amendment” 

o “nhà �t” OR “bt ��ng s�n” 

S� d�ng toán t� OR �� 
di�n ��t l�nh tìm. 

Các danh m�c theo ch� �� 
có th� s� d�ng nhi�u thu�t 
ng  khác nhau, tuy nhiên 
thu�t ng  thông d�ng nht 
th	
ng �	�c s� d�ng. 

statistics 
 

- tìm các c�ng thông tin: 
education 
portal/gateway 
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B�ng so sánh nhu c�u tin c�a b�n v$i các tính n�ng c�a máy tìm ki�m 
 
Vi�c phân tích nhu c�u thông tin c�a b�n tr	�c khi ti�n hành tìm ki�m là �� quy�t �.nh xem thu�t ng  nào s( �	�c s� d�ng và nên s� d�ng tính n#ng nào 
c�a máy tìm ki�m cho phù h�p. B�ng sau �ây li�t kê nh ng �$c �i�m c�a nhu c�u thông tin % c�t bên trái. C�t bên ph�i li�t kê nh ng tính n#ng c�a máy tìm 
ki�m phù h�p v�i �$c �i�m c�a t�ng lo�i nhu c�u thông tin c�a b�n. 
 

 'c �i�m c�a nhu c�u thông tin Các tính n�ng t�	ng �ng/phù h�p c�a máy tìm ki�m 
B�n �ang tìm m�t tên ng	
i, tên tài li�u c� th� ho$c m�t thu�t ng /c�m 
t� rõ ràng?  

o Tên c�a m�t t� ch!c, hi�p h�i ho$c phong trào    
o Tên c�a m�t cá nhân, m�t s� vi�c, s� v�t    
o M�t thu�t ng /c�m t� xác �.nh rõ ràng  

TÌM THEO C9M T; là tính n#ng b�n có th� s� d�ng trong m�i công c� tìm 
ki�m. 

Ch�n tính n#ng yêu c�u k�t qu� ph�i có c�m t� theo �úng tr�t t� b�n 
�ánh vào.    
�	a c�m t� vào trong du ngo$c kép " "    

Ví d�: "bt ��ng s�n"     
"world health organization"     
"Nguy�n Minh Châu"      

M�t hay vài thu�t ng  c�a b�n s( có nhi�u ngh4a trong nhi�u ng  c�nh 
khác nhau?   

o 8nh h	%ng c�a b�o l�c trên truy�n hình ��i v�i tr& em 
(Children in conjunction with television and also violence)    

o S� ki�m duy�t nh	 là m�t khía c�nh c�a ��o ��c trong báo chí 
Censorship as an aspect of ethics in journalism   

Toán t� AND h u ích trong tr	
ng h�p này:    
“tr3 em” AND “truy�n hình” AND “b�o l�c” (children AND television AND 
violence) 
“báo chí” AND “��o �!c” AND “ki�m duy�t” (journalism AND ethics AND 
censorship) 

Các máy tìm ki�m Google và AllTheWeb và ph�n l�n các công c� tìm ki�m khác 
��u s� d�ng toán t� AND m�t cách ng�m �.nh:     

children television violence     
journalism ethics censorship    

B�n �oán r�ng trong danh sách k�t qu� s( có rt nhi�u trang web có 
nh ng t� mà b�n không mu�n?  

o Ví d�: b�n tìm ki�m tài li�u v� “biomedical engineering” và 
cancer. Tuy nhiên trong trang k�t qu� có rt nhi�u trang web gi�i 
thi�u v� các khóa �ào t�o c�a các tr	
ng, vi�n, trong khi b�n ch- 
mu�n tìm nh ng báo cáo nghiên c!u. Vì v�y, b�n không mu�n 
nh ng trang web có nh ng t� “Department of” hay “School of” 
(khoa) 

Toán t� AND NOT ho$c NOT h u ích trong tr	
ng h�p này:  
"biomedical engineering" AND cancer AND NOT "Department of" AND 
NOT "School of"  

ho$c dùng du tr� - % phía tr	�c t� mu�n lo�i b1:  
"biomedical engineering" cancer -"Department of" -"School of" 

Thu�t ng  tìm ki�m c�a b�n có rât nhi�u t� �'ng ngh4a, các cách vi�t 
khác nhau, hay các t� nguyên g�c b�ng ti�ng n	�c ngoài?  

o women, females with networking  
o ti�p th., nghiên c!u th. tr	
ng, marketing 
o quy ch� khu công ngh� cao ho$c qui ch� khu công ngh� cao 

Toán t� OR h u ích trong tr	
ng h�p này:  
(women OR females) AND networking  
(literature OR litterature) AND (French or francaise)  
“qui ch�” OR “quy ch�” “khu công ngh� cao”  

Trong Google, vi�t hoa t� OR: 
literature OR litterature french OR francaise  

Trong AllTheWeb, s� d�ng du ngo$c �"n và không c�n dùng t� OR:  
(literature litterature) (french francaise) 
 

B�n tìm trang ch� và/ho$c tài li�u ch- �� c�p ��n thu�t ng  tìm ki�m c�a 
b�n? Ví d�: 

Gi�i h�n trong nhan �� (TITLE) c�a tài li�u    
title:"American Dietetic Association"   
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o Trang ch� c�a American Dietetic Association    
o Trang ch� y�u nói v� Affirmative Action 

title:"affirmative action"  
Trong Google, �ánh vào c�a s� tìm ki�m allintitle:"affirmative action" 

B�n �ang tìm nh ng thu�t ng  có rt nhi�u �uôi khác nhau? Ví d�: 
o Feminism, feminist, feminine    
o Children, child   

CÁC KÝ T* THAY TH7 cho phép tìm ki�m tt c� các thu�t ng  này trong m�t 
l�nh tìm. Ví d�:  

child* s( tìm ra child và children    
M�t s� công c� tìm ki�m t� ��ng tìm tt c� các t� có �uôi khác nhau. Xem ph�n 
h	�ng d�n c�a m0i công c� �� bi�t chi ti�t. 
Ho$c b�n c/ng có th� s� d�ng toán t� OR trong l�nh tìm ki�m:  

children OR child 
 
 
M�t s� m(o khác: 
 

� B�n có bi�t m t tài li�u c� th� v� ch� �� c�n tìm (sách/bài báo)?  
a. N�u �ã bi�t => Tìm tài li�u c� th� �ó b!ng máy tìm ki�m, sau �ó xem k�t qu� và tìm t�i các trang web có thông tin phù hp HO"C n�u có tài 

li�u toàn v�n thì xem ph�n “Tài li�u trích d�n/tham kh�o” (References/Bibliography) �� tìm t�i các tài li�u khác. 
 

b. N�u ch	a bi�t => Tìm trong m t c� s# d� li�u mi�n phí/m�c l�c th	 vi�n và l$p l�i b	�c a. 
 

* M t s� trang web cung c
p các bài báo t�p chí chuyên ngành mi�n phí:  
www.findarticles.com ; www.doaj.org ; www.openj-gate.com (ti�ng Anh) ;  
Vietnam Journals Online http://journals.sfu.ca/vn/ (ti�ng Vi�t) 
 

� Phiên b�n c% c�a các trang web: 
http://www.archive.org 
The Internet Archive Wayback Machine là d�ch v� cho phép ng	�i s� d�ng xem l�i các phiên b�n c% c�a c�a các trang web. D�ch v� này �$c bi�t 
h�u ích khi b�n mu�n tìm l�i tài li�u tr�c tuy�n �ã tìm th
y và/ho$c s� d�ng tr	�c �ây (phiên b�n c%) nh	ng hi�n n i dung v�n b�n này �ã �	c c�p 
nh�t trên trang web chính th�c, ho$c hi�n không th� truy c�p �	c. 
 

� Nh�ng công c� tìm ki�m dành cho tr& nh�: Trên m�ng có r
t nhi�u thông tin không có li cho s� phát tri�n c�a tr& em. Vì v�y, ng	�i ta �ã phát tri�n 
nh�ng công c� tìm ki�m thông tin trên Internet dành riêng cho các em v�i m�c tiêu tích hp b  l�c "an toàn" �� các b�c ph� huynh, th�y cô giáo 
h	�ng d�n tr& khai thác t�t thông tin qua m�ng. D	�i �ây là m t s� công c� tìm ki�m tiêu bi�u dành cho tr& em:  

 
• Công c� tìm ki�m, th	 m�c Ask Jeeves For Kids ( http://www.ajkids.com/)  
• KidsClick! ( http://www.kidsclick.org)  
• Yahooligans ( http://www.yahooligans.com/)  
• Awesome Library ( http://www.awesomelibrary.org)  
• Diddabdoo ( http://www.dibdabdoo.com )  
• Education World ( http://www.education-world.com/)  
• Family Source ( http://www.family-source.com/)  
• Kids Search Tools ( http://www.rcls.org/ksearch.htm)  
 
B  l�c, tính n�ng b' tr  
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H�u h�t các công c� tìm ki�m cung c
p k�t qu� thông qua các thao tác "l�n mò" trên m�ng h�n là th� t�c rà soát, cân nh�c và phân lo�i c�a con 
ng	�i. (i�u này có ngh)a là không có lý do gì các website mang n i dung không lành m�nh không th� "chui" vào trong nh�ng k�t qu� tìm ki�m t	#ng 
ch�ng nh	 "ngây th�" nh
t.  
 
Tìm ki�m gi�i pháp kh�c ph�c th�c tr�ng này, h�u h�t các công c� tìm ki�m uy tín �ã b' sung các b  l�c n i dung cho công c� c�a mình. M�c tiêu 
cu�i cùng là lo�i b� các n i dung không lành m�nh nh	 khiêu dâm, t i ph�m, c� b�c... ra kh�i t�m m�t tr&. (	�ng nhiên không có b  l�c nào là hoàn 
h�o. Tuy nhiên "có còn h�n không", các b�c cha m* c�n thi�t ph�i h	�ng d�n tr& kích ho�t các b  l�c # nh�ng công c� tìm ki�m t	�ng �ng.  
 

o AllTheWeb: S� d�ng trang Basic Settings ( http://www.alltheweb.com/customize?backurl=Lw&withjs=1 ) �� kích ho�t tính n�ng Offensive 
Content Filter (lo�i b� n i dung không lành m�nh). B  l�c ch� ho�t � ng ��i v�i c�m t� tìm ki�m ti�ng Anh.  
 

o AltaVista: S� d�ng trang Family Filter Setup ( http://www.altavista.com/web/ffset?ref=/ ) �� kích ho�t b  l�c.  
 

o AOL Search: AOL không quan tâm nhi�u t�i các b  l�c n i dung. Tuy nhiên kích ho�t tính n�ng Parental Controls ( 
http://parentalcontrols.aol.com/ ) c%ng có th� lo�i b� �	c t	�ng ��i n i dung � c h�i.  
 

o Google: (�c thông tin h	�ng d�n t�i trang SafeSearch ( http://www.google.com/help/customize.html#safe ) có th� giúp b�n lo�i b� hoàn toàn 
ho$c t�m th�i nh�ng n i dung không lành m�nh trong k�t qu� tìm ki�m.  
 

o HotBot: S� d�ng phiên làm vi�c Block Offensive Content trên trang Filter Preferences ( http://www.hotbot.com/prefs_filters.asp ). Chú ý, �� 
có th� m# r ng ph�m vi tìm ki�m (theo m$c ��nh), b�n ph�i t� tay t�t b� tính n�ng này.  
 

o LookSmart: LookSmart ( http://search.looksmart.com/ ) không ch
p nh�n n i dung không lành m�nh trong k�t qu� tìm ki�m. Tuy nhiên, 
không lo�i tr� nh�ng n i dung nh	 v�y có th� "chen chân" vào danh sách.  
 

o Lycos: S� d�ng tính n�ng Adult Filter trong trang Advanced Search Filters ( http://search.lycos.com/adv.asp ).  
 

o MSN Search: Công c� MSN không có b  l�c n i dung tìm ki�m. Tuy nhiên, công c� này l�i �	a ra c�nh báo "You have entered a search term 
that is likely to return adult content" (B�n �ã nh�p vào c�m t� có th� d�n t�i n i dung dành cho ng	�i l�n).  
 

o Yahoo: Ngoài l�a ch�n Yahooligans, Yahoo tích hp tính n�ng h+ tr SafeSearch Filter trong trang Search Preferences ( 
http://search.yahoo.com/search/preferences ).  
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Giai �o�n 5. Tìm l�i khuyên t% m�t ng��i!  

N�u b�n không th� tìm �	�c thông tin b�ng các công c� tìm ki�m, hãy tìm s� giúp �< t� nh ng ng	
i có 
kinh nghi�m. 
 
Chú ý, công c� tìm ki�m không bi�t suy ngh4! Vì v�y n�u b�n tìm �	�c m�t danh m�c theo ch� �� v� vn �� 
mà b�n quan tâm nh	ng không có tài li�u mà b�n c�n tìm, hãy tìm m�t �.a ch- email ho$c �	
ng d�n t�i 
thông tin v� m�t chuyên gia v� l4nh v�c �ó, ho$c tác gi� c�a m�t tài li�u hay �� tìm l
i khuyên. 
 
B�n c/ng có th� g�i câu h1i c�a mình ��n m�t nhóm th�o lu�n ho$c di�n �àn. D	�i �ây là ví d� v� d.ch v� 
gi�i �áp th�c m�c mi�n phí (b�ng ti�ng Anh) do các th	 vi�n ho$c m�t nhóm ng	
i s� d�ng Internet cung 
cp.  
 
Ask A+ Locator http://www.vrd.org/locator/  
 
D.ch v� tham kh�o tr�c tuy�n: �ây là d.ch v� h1i �áp mi�n phí, ch� y�u dành cho h�c sinh ph� thông, giúp 
liên k�t ng	
i s� d�ng v�i các nhà chuyên môn v� t�ng l4nh v�c. 
 
Ask a Librarian http://www.loc.gov/rr/askalib/  
 
G�i câu h1i qua e-mail  và tr� giúp tr�c ti�p t� Th	 vi�n Qu�c h�i M=. 
 
Yahoo! Answers http://answers.yahoo.com/  
 
G�i câu h1i, th�c m�c c�a b�n ��n di�n �àn h1i �áp c�a Yahoo! và nh�n gi�i �áp t� các thành viên �#ng ký 
s� d�ng di�n �àn này. Có giao di�n ti�ng Vi�t và h1i �áp b�ng ti�ng Vi�t. Có l	u các m�c h1i �áp tr	�c �ó 
theo ch� ��. 
 

5 giai �o�n tìm ki�m trên �ây là m t cách h�u hi�u �� tìm ki�m trên Internet và trong nhi�u tr	�ng hp 
b�n có th� tìm ra r
t nhi�u tài li�u. Tuy nhiên �  tin c�y c�a tài li�u tìm �	c trên m�ng c�n �	c xem 
xét c,n th�n, vì v�y trong quá trình tìm tin b�n c�n ph�i th�c hi�n nh�ng công vi�c ti�p theo sau �ây: 

Giai �o�n 6. N�u b�$c ��u b�n ch�a thành công – hãy th) l�i!  

��ng quá tht v�ng khi không tìm �	�c thông tin th�t v�a ý. �� tr% thành m�t ng	
i tìm tin có k= n#ng, b�n 
s( ph�i luôn xem xét l�i các b	�c mình �ã ti�n hành trong quá trình tìm ki�m và tìm nh ng cách khác nhau, 
di�n ��t l�i l�nh tìm ki�m, s� d�ng các t� tìm ki�m khác, ho$c th�m chí xem xét l�i nhu c�u thông tin c�a 
mình. B�n s( tr% nên thành th�o v�i vi�c s� d�ng các công c� tìm ki�m. 

Giai �o�n 7.  ánh giá k�t qu� tìm 

"Hãy suy ngh* tr�$c khi nh�n chu�t" 
 
Vi�c “biên t�p n�i dung” th	
ng có trong ngành in n, xut b�n, th	
ng không �	�c s� d�ng trên Internet. 
Trong khi �ó, trên Internet, m�i ng	
i �	�c t� do �	a lên bt c! thông tin gì, �i�u này khi�n cho l	�ng thông 
tin trên Internet rt phong phú, rt có l�i cho ng	
i tìm tin. Tuy nhiên, c�n ph�i �ánh giá cht l	�ng và �� 
chính xác c�a bt c! thông tin nào tìm �	�c trên Internet.  
 
Hãy xem xét m�t cách c�n th�n, tr	�c h�t là t� �.a ch- web (URL) c�a t�ng tài li�u �� có th� ch�n l�a nh ng 
thông tin phù h�p nht. 
 
Hãy xem xét cu trúc c�a m�t �.a ch- web (URL - Uniform Resource Locator) c�a cu�n sách “Social Health 
Insurance for Developing Nations” (truy c�p ngày 12-9-2007) 
 
 
http://www.hsph.harvard.edu/phcf/publications/Hsiao.Shaw.2007.SHI.developing.countries.pdf 
 
http:// Lo�i giao th!c: trong tr	
ng h�p này là hypertext transfer protocol (giao 

th!c truy�n siêu v#n b�n) 
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www. World Wide Web (m�ng toàn c�u) 
 

harvard.edu Tên miên (domain name) c�a trang web 
 

hsph. Ph�n ph� c�a tên mi�n (m�t khoa c�a tr	
ng/m�t phòng c�a công ty/m�t 
ph�n c�a n�i dung trang,v.v.) 

/phcf/publications/Hsiao.S
haw.2007.SHI.developing.c
ountries.pdf 

�.a ch-/�	
ng d�n t�i trang web c� th�. Du g�ch chéo “/” �	�c s� d�ng �� 
phân cách các cp �� l	u tr  thông tin (th	 m�c) khác nhau trong trang web. 
 

/Hsiao.Shaw.2007.SHI.deve
loping.countries.pdf 

Tên file c�a trang. 
 

.pdf Ph�n m% r�ng c�a tên file cho bi�t lo�i file. Trong ví d� này là pdf (Portable 
Document Format – �.nh d�ng v#n b�n di ��ng). 
 

M�t ��a ch� web (URL) g�m có nh�ng y�u t� nào? 

Lo�i tên mi�n (Domain types) 

Tên mi�n mà trang web s� d�ng cho b�n bi�t s� phù h�p c�a n�i dung trong trang. 
 
o Các trang web c�a c" quan chính ph�: có các ch  .gov, ho$c .go, ho$c .mil  
o Các trang web v� giáo d�c, nghiên c!u: có các ch  .edu,  ho$c .ac, ho$c .re 
o Các t� ch!c phi l�i nhu�n/phi chính ph�: có ch  .org ho$c .or 

Ngu!n xu�t b�n 

Ngu'n xut b�n c�a m�t trang th	
ng �	�c �$t tên trong �.a ch- web (URL), ho$c là trong tên mi�n, ho$c là 
trong �	
ng d�n (th	 m�c). Hãy �ánh giá cht l	�ng c�a thông tin thông qua vi�c tr� l
i nh ng câu h1i sau 
�ây:  
 
o B�n �ã bao gi
 nghe nói ��n ngu'n tin này ch	a? Nó có n�i ti�ng không? 
 
o �.a ch- web có tên cá nhân �	�c g�p trong tên mi�n c�a m�t nhà cung cp d.ch v� Internet (Internet 

Service Provider – ISP) ho$c nhà cung cp d.ch v� thuê trang web không (ví d� aol.com ho$c 
geocities.com), ho$c có du ngã ~ trong �.a ch- web (ví d� www.curtin.edu.au/~joebloggs.html), ho$c có 
nh ng t� nh	 "users," ho$c "member"? 

 
Nh ng y�u t� trên th	
ng ch- ra r�ng �ó là trang web c�a cá nhân t� xut b�n mà không có s� ki�m soát 
ho$c th�m �.nh n�i dung c�a c" quan ph� trách. Vì v�y b�n c�n xem xét k= n�i dung c/ng nh	 tác gi� c�a tài 
li�u.  

M�t s� tiêu chí �ánh giá khác 

• S� c�p nh�t c�a thông tin (ngày c�p nh�t cu�i cùng). 
• Trình �� c�a c�a tác gi�. 
• Thành ki�n: cách �ánh giá thiên l�ch hay cân b�ng.  

Ví d�: thông tin v� l�i ích c�a th.t t� trang web c�a Hi�p h�i ch#n nuôi s( khác v�i thông tin t	"ng t� 
t� trang web c�a H�i nh ng ng	
i #n chay. 

Phát tri�n ngân hàng t� li�u tr�c tuy�n c�a b�n thân 
 
Sau m0i l�n tìm ki�m thành công, b�n s( t� rút ra �	�c nhi�u kinh nghi�m h u ích và có th� mu�n l	u l�i 
m�t s� trang web h u ích �� v� sau có th� truy c�p d� dàng nhanh chóng mà không ph�i ghi nh�. Có nhi�u 
cách �� l	u l�i các �.a ch- web này �� t�o ra các ngân hàng d  li�u/c�ng thông tin cá nhân g'm các trang 
web h u ích �	�c t� ch!c theo m�t tr�t t� logic, phân theo th	 m�c/ch� ��. Sau �ây là m�t s� cách: 
 
1. S) d�ng công c� Bookmarks ho'c Favorites c�a trình duy�t web 
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B�ng cách s� d�ng công c� Bookmarks (trong Firefox) ho$c Favorites (trong Internet Explorer), b�n có 
th� thu th�p và phát tri�n ngân hàng d  li�u cá nhân bao g'm nh ng trang web h u ích �� s� d�ng cho 
nh ng nhu c�u thông tin trong t	"ng lai. Vi�c này cho phép b�n l	u l�i nh ng trang web có giá tr. cho 
nhu c�u thông tin c�a b�n trong m�t ho$c nhi�u th	 m�c – t	"ng t� nh	 m�t c�ng thông tin cá nhân. 
B�n có th� thêm chú thích vào các �.a ch- này, và dùng tính n#ng s�p x�p �� t� ch!c ngu'n tin c�a b�n 
theo m�t h� th�ng logic. 

 
2. S) d�ng m�t s� trang web cung c�p d�ch v� l�u ��a ch� web: 
 

http://www.iconisland.com  
 
http://www.google.com/bookmarks/  

 
3. L�u thành các danh m�c trong file v�n b�n (Word, Excel): 
 

Ví d�: 
 
 

 

Các trang web v� v�n �� phát tri�n 
 
 Tin t�c v� phát tri�n:  
 
SciDevNet 
http://www.scidev.net  
 
UN News Centre 
http://www.un.org/News  
 
Các c�ng thông tin phát tri�n: 
 
Development Gateway 
http://www.developmentgateway.org  
 
MekongInfo 
http://www.mekonginfo.org  
 
Social Science Information Gateway 
http://www.sosig.ac.uk    
 
 

 
Các �n ph#m và báo cáo h"c thu+t: 
 
Google Scholar 
http://scholar.google.com  
 
EconPapers 
http://econpapers.repec.org/   
 
NBER economic papers 
http://papers.nber.org/papers/   
 
Social Science Research Network 
http://www.ssrn.com  
 
Social Science Research Council 
http://www.ssrc.org  
 
World Bank Documents and Reports 
http://www-wds.worldbank.org  
 
Asian Development Bank Publications 
http://www.adb.org/Publications  
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PHI,U PHÂN TÍCH CH-  . 
 
Phi�u phân tích ch� �� này nh!m giúp ng	�i tìm tin phân tích nhu c�u thông tin c�a mình và li�t kê các thu�t 
ng� và chi�n l	c �� s� d�ng trong quá trình tìm ki�m thông tin trên Internet.  
 
Hãy vi�t ch� ��/yêu c�u  thông tin mà b�n mu�n tìm trên web: 
 
 
 
 

 
1. Nh�ng t% khóa, tên riêng, t% vi�t t/t liên quan ��n ch� �� mà b�n quan tâm là gì?  
�
 
 
 
2. B�n có ngh* r0ng có nh�ng t� ch�c, hi�p h�i ho'c nhóm nào có th� có thông tin v� ch� �� 
mình quan tâm trên trang web c�a h" không? 
���������	
������	�������	���������������	
�����������������������������������	�������� ���	!�"������	���	����	#���!$���
	�%�&�'(�)
���*!�+,�	-��,�-�� .�/��
 
 
 
 
 
 
 

3. Tìm nh�ng t% b/t bu�c ph�i có trong b�t k1 trang web nào v� ch� �� b�n c�n tìm? 
0�����1����������	2�)3���)4!�������������/ 
 
 
 
 
 
 
 

4. Có nh�ng t% nào t% nh�ng câu 1, 2, 3 c�n ph�i xu�t hi�n chính xác nh� là m�t c�m t% không?  
0����	���	���5���6�7���8	��'�9�	�%��2�������)4!����%��:8�;+<�)�=�6���!��� ���)�'��'�'9��6 4���>���'#�9?�
�
�
�
�
�
5. B�n có ngh* ra b�t k1 t% �!ng ngh*a, t% vi�t t/t, ho'c thu+t ng� thay th� không? 
@.�����	2�)3���	���5������-������������A�/�
 
 
 
6. B�n có ngh* r0ng trong k�t qu� s� có th� có nh�ng tài li�u không phù h�p v$i yêu c�u c�a 
mình? 
@.�����	2���.�� B��	
���������C� ����	
�������	D���������!E�� F����	�'G�)����)4!�������	�%�	
��������������������/�
 
 
 
 
7. Ch� �� mà b�n tìm ki�m có th� ���c bao g!m trong nh�ng t% có ngh*a r�ng h	n? 
H	��7����������������)��	����	-��,��	�%�������A����&�'(�)
���*!���I��8	<��	���'G�)�����	!$����
���8	.��+�� ���J!����>���
	&�/�K<�)�=��A!�����+,�6�L��5�����#���).�9��	�����	2�����������&�'(�)
���*!�+,�6�����)�9/�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Tài li�u tham kh�o 
D	�i �ây là nh ng tài li�u tham kh�o trong quá trình so�n tài li�u này (tài li�u ti�ng Anh). B�n nên ��c �� bi�t thêm 
thông tin v� nh ng m5o, k= n#ng tìm ki�m ch	a �	�c gi�i thi�u % ph�n trên. 
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Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet  

Bạn có biết Internet là kho kiến thức của nhân loại? Trên Internet bạn 

có thể tìm được vô số thông tin bổ ích và các kiến thức về mọi lĩnh vực 

từ khoa học cho đến lịch sử, văn học... Chính vì thế phương pháp tìm 

kiếm thông tin trên Internet được xem là một kỹ năng vô cùng quan 

trọng. 

 

Bạn hãy tưởng tượng trước 1 kho thông tin như thế mà bạn chưa có 

mục đích tìm kiếm rõ ràng thì bạn sẽ vô cùng mất thời gian thậm chí 

bão hòa kiến thức vì lượng thông tin "nạp" vào trí nhớ quá nhiều. Sau 

đây, Hiếu Học sẽ trình bày một số phương pháp mà Hiếu Học tổng hợp 

được để giúp các bạn có thế tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng 

và hiệu quả. 

 

Các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu dùng Internet tìm kiếm 

 

- Thu hẹp chủ đề, chọn những từ quan trọng, những mục quan trọng. 

Kết quả thông tin nhận được thường rất lớn nên gây mất tập trung cho 

sự chọn lựa bằng cách thu hẹp chủ đề, bạn sẽ tìm kiếm thông tin theo 

chiều sâu. Những thông tin này có thể ít hơn nhưng sẽ sát với chủ đề 

mà bạn muốn tìm. 

 

- Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè hay những người trợ giúp nghiên cứu 

trong các thư viện. 

 

- Liệt kê những trang web nổi tiếng, có các đánh giá, chọn lọc… 

 

- Ghi vào sổ tay các địa chỉ trang web chuyên về chủ điểm đang cần 



nghiên cứu có thể mục lục, tuyển tập liệt kê theo chủ đề… 

 

- Nhẩm lại những từ khóa hay chủ đề quan trọng trong đầu để sử dụng 

nó trên công cụ tìm kiếm. 

 

Sử dụng công cụ, chức năng tìm kiếm (search engine) 

 

Sự ra đời các công cụ dò tìm là rất hữu ích cho người dùng Internet. Các 

trang này được ví như “danh bạ” để tìm địa chỉ, tên người, nội dung 

trang…nói chung tìm mọi thứ mà các trang web khác đưa lên hoặc tự 

nó tìm đến.  

 

Bạn nên sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau. Mỗi công cụ tìm 

kiếm có một dữ liệu khác nhau về danh sách các trang web. Một vài 

công cụ tìm kiếm cỡ lớn còn tìm ra luôn cả những công cụ tìm kiếm nhỏ 

khác. Kết quả tìm đối với trang này có thể ít, nhưng trang khác thì rất 

phong phú hoặc ngược lại. Do đó, bạn nên dùng nhiều trang tìm kiếm 

khác nhau để tìm cùng một vấn đề mới có hiệu quả. Tất nhiên, bạn sẽ 

mất nhiều thời gian hơn. Vậy, kiên nhẫn  là yếu tố giúp bạn sở hữu 

được thông tin cần thiết. 

 

Các trang web có công cụ dò tìm nổi tiếng hiện nay là: google.com, 

yahoo.com...(nổi tiếng toàn thế giới) hay monava.vn, xalo.vn, zing.vn, 

bamboo.vn... (ở Việt Nam). 

 

1. Những bước cơ bản để tìm kiếm: 

 

Sau khi gõ từ khóa vào và tìm kiếm thì một loạt kết quả sẽ hiển ra. Mỗi 



kết quả là một đường link đến trang web có chứa từ khóa hoặc chủ đề 

mà bạn đang muốn tìm. Việc bạn cần làm lúc này là xem xét kết quả mà 

chức năng tìm kiếm đưa ra: 

 

- Nếu có quá nhiều kết quả, quay lại và gõ thêm từ vào ô tìm kiếm.  

 

- Nếu có quá ít kết quả, thu hẹp/ xóa bớt một số từ trong ô tìm kiếm 

hoặc tìm từ khác thay thế.  

 

- Bạn cũng nên thử xem qua những kết quả đầu tiên. Nếu những trang 

đó chưa hữu ích lắm, thử quay lại và dùng từ tìm kiếm khác 

 

2. Để tìm kiếm một cách chi tiết hơn nữa thì bạn hãy sử dụng mục tìm 

kiếm nâng cao của chức năng tìm kiếm. Các kiểu tìm có thể dựa vào: 

 

- Kết hợp các từ khóa, bao gồm cả chuỗi Boolean tức là các từ: AND 

(VÀ), OR (HOẶC), NOT(KHÔNG). Ở đây Hiếu Học xin nói rõ thêm về ý 

nghĩa từ khóa: Từ khóa là một từ hoặc cụm từ được rút trong tên chủ 

đề hoặc chính văn tài liệu, nó phản ánh một phần nội dung hoặc toàn 

bộ nội dung của chủ đề hoặc tài liệu đó. Ví dụ bạn đang muốn tìm tài 

liệu để luyện thi đại học thì từ khóa ở đây là "luyện thi đại học" hay cụ 

thể hơn (để cho ra kết quả chính xác hơn) là "tài liệu thi đại học", bạn 

có thể chọn từ hay cụm từ đồng nghĩa như với từ khóa đó như "ôn thi 

đại học". 

 

- Chỗ mà các từ khóa được tìm thấy. Ví dụ: ở tiêu đề, ở đoạn thứ nhất, 

hay ở đoạn mã. 

 



- Ngôn ngữ để tìm kiếm. Đây là một chi tiết đáng lưu ý vì nếu bạn muốn 

tìm tài liệu bằng tiếng Việt thì bạn nên chuẩn bị một bộ gõ tiếng Việt 

như Vietkey hay Unikey để có thể gõ những từ khóa mà bạn muốn tìm 

bằng tiếng Việt, khi đó kết quả dò tìm sẽ chính xác hơn nhiều. 

 

- Các trang web bao gồm các file hình ảnh, video, MP3/nhạc, ActiveX, 

JAVA...) 

 

- Thời gian các trang web được xây dựng hoặc bổ sung thông tin mới. 

 

Sau cùng, bạn nhớ theo dõi quá trình tìm kiếm bằng cách: 

 

- Liệt kê những trang bạn đã xem qua, thời gian xem. 

 

- Xem các trang web, đặc biệt là địa điểm và ngày bạn tìm thấy 

 

3. Những thao tác tải và lưu thông tin sau khi bạn đã tìm được 

 

- Nếu lưu văn bản (file text, htm) : vào File – Save as (chọn các kiểu lưu 

văn bản) 

 

- Nếu lưu file (.doc,.pdf, .exe) : Nhấp chuột vào file cần tải, sau đó lưu. 

 

- Ngoài ra, bạn có thể dùng những công cụ tải thông tin. Trên Internet 

hiện nay có khá nhiều công cụ hỗ trợ tải (download) file khá hiệu quả 

như: Get right, Mass download, Internet Download Manager, Flashget, 

Gigaget… là những công cụ tải file hay Teleport, Webcopyer…là những 

công cụ tải web. 



 

Lời kết 

 

Từ những bước sơ lược trên các bạn đã có thể tìm kiếm thông tin trên 

Internet một cách dễ dàng rồi đó. Còn chờ gì nữa, bạn hãy bắt tay ứng 

dụng những phương pháp trên để tìm những tài liệu nghiên cứu cho 

mình đi, kết quả thu được sẽ không làm bạn thất vọng đâu. 

  



Kỹ năng tìm tin trên Internet 
 
 
I. Khái quát về Internet 
  
 1. Giới thiệu Internet :  
Internet – cũng được biết với tên gọi Net – là mạng máy tính lớn nhất thế giới, hoặc chính xác hơn 
là mạng của các mạng, tức bao gồm nhiều mạng máy tính trên thế giới được nối lại với nhau. 
 
Internet bao gồm rất nhiều mạng trên thế giới kết nối với nhau và cho phép bất kỳ một máy tính 
nào trong mạng có thể kết nối bất kỳ máy nào khác để trao đổi thông tin với nhau. Một khi đã kết 
nối vào Internet, máy tính của bạn sẽ là một trong số hàng chục triệu thành viên của mạng khổng lồ 
này. 
2. Internet cung cấp cho bạn những gì ? 

       Internet là hạ tầng thông tin rất quan trọng với những đặc điểm nhanh nhất, rẻ nhất và 
 tương đối an toàn.  

       Internet là môi trường kinh doanh hấp dẫn nhất trong tương lai. 
       Các ứng dụng ngày càng phong phú trên Internet như giáo dục, y tế, giải trí … sẽ làm 

thay đổi, phong phú hơn cuộc sống của chúng ta. 
  

3. Các dịch vụ trên Internet. 
 WWW (World Wide Web) : Cung cấp thông tin dạng siêu văn bản (hypertext). Là trang 

thông tin đa phương tiện (gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, hoạt hình, video). Dịch vụ 
này cho phép ta duyệt từ trang web này đến trang web khác thông qua các siêu liên kết.  

  
 E_mail (Electronic Mail) : Thư điện tử. Dịch vụ này cho phép ta gởi, nhận, chuyển tiếp thư 

điện tử. Một bức thư điện tử có thể chứa văn bản cùng với hình ảnh, âm thanh, video…  
  
 FTP (File Transfer Protocol) : Truyền tập tin. Dịch vụ này cho phép người dùng gởi đi  và 

lấy về các tập tin qua Internet.  
  
 News Group: Nhóm thảo luận. Dịch vụ này cho phép nhóm người có thể trao đổi với nhau 

về một đề tài cụ thể nào đó.  
  
 Usenet : Tập hợp vài nghìn nhóm thảo luận (Newsgroup) trên Internet. Những người 

tham gia vào Usernet sử dụng một chương trình đọc tin (NewsReader) để đọc các thông 
điệp của người khác và gởi thông điệp của mình  cũng như trả lời các thông điệp khác.  

  
 Gopher : Truy cập các thông tin trên Internet bằng hệ thống menu.  

  
 Chat : là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet, với dịch vụ này hai hay nhiều người có 

thể cùng trao đổi thông tin trực tiếp qua bàn phím máy tính. Nghĩa là bất kỳ câu đánh trên 
máy của người này đều hiển thị trên màn hình của người đang cùng hội thoại.  

  
 Các dịch vụ cao cấp trên Internet có thể liệt kê như : Internet Telephony, Internet Fax.  
   

4. Các thuật ngữ cần quan tâm. 
a. Tên miền (Domain name) : Để quản lý các máy đặt tại những vị trí vật lý khác nhau trên 

hệ thống mạng nhưng thuộc cùng một tổ chức, cùng lĩnh vực hoạt động… người ta nhóm 
các máy này vào một tên miền (domain). Trong miền này nếu có những tổ chức nhỏ hơn, 
lĩnh vực hoạt động hẹp hơn… thì được chia thành các miền con (sub domain). Tên miền 
dùng dấu chấm (.) làm dấu phân cách. Cấu trúc miền và các miền con giống như một cây 
phân cấp.  
Dưới đây là các miền thông dụng : 

com : Các tổ chức, công ty thương mại. 
org : Các tổ chức phi lợi nhuận. 
net : Các trung tâm hỗ trợ về mạng 
edu : Các tổ chức giáo dục. 
gov : Các tổ chức thuộc chính phủ 
mil : Các tổ chức quân sự. 
int : Các tổ chức được thành lập bởi các hiệp ước quốc tế. 

Ngoài ra, mỗi quốc gia còn có một miền gồm hai ký tự. Ví dụ : vn ( Việt Nam), us 
(Mỹ), ca (Canada)… 

Tên đầy đủ của một máy là HostName. DomainName 



Ví dụ: www.hutech.edu.vn (ĐHKTCN), www.microsoft.com (Công ty Microsoft)  
  

b. Trang web (Webpage) : Trang web thực chất là một tập tin chương trình được lập trình 
bằng ngôn ngữ html (hyper text markup language), tạm gọi là tập tin html. Tập tin html có 
đuôi .htm hoặc .html. Chúng có khả năng nhún hoặc liên kết với nhiều tập tin khác thuộc 

nhiều chủng loại khác nhau như tập tin ảnh, video, âm thanh, text,… kể cả tập tin html 
khác.  

  
c. Website : Nơi chứa các trang web của một tổ chức hoặc các nhân.  

  
d. Homepage : Trang web đầu tiên của một Website hoặc trang web xuất hiện đầu tiên khi 

khởi động trình duyệt.  
  

e. URL (Uniform Resource Locator) : Đường dẫn chỉ tới một tập tin trong một máy chủ trên 
Internet. Chuỗi URL thường bao gồm : tên giao thức, tên máy chủ và đường dẫn đến tập 
tin trong máy chủ đó. Ví dụ : http://lib.hutech.edu.vn/Lib/Users/Books.htm có nghĩa là : 
giao thức sử dụng là http (Hypertext Transfer Prottocol), tên máy chủ là 
http://lib.hutech.edu.vn, và đường dẫn đến tập tin cần truy cập là /Lib/Users/Books.htm .   

  
II. Quá trình tìm tin.  

1. Mục đích sử dụng thông tin.  
Kết quả thông tin nhận được thường rất lớn nên gây mất tập trung cho sự chọn lựa. 

Vì vậy, cần xác định mục tiêu tổng quát khi tìm tin. Một tìm kiếm thông tin theo diện rộng 
sẽ tìm được một lượng lớn thông tin hơn tìm theo chiều sâu. Một cuộc tìm kiếm thông tin 
theo chiều sâu sẽ tìm được thông tin sát với chủ đề hơn, mặc dù số lượng thông tin sẽ ít  
hơn. 

  
2. Chuẩn bị các từ khóa cần tìm  

Bước xác định từ khóa và tạo lập chiến thuật tìm tin (sẽ đề cập ở phần sau) là rất 

quan trọng. Nhiều người, cứ bắt tay ngay vào việc tìm kiếm mà bỏ qua giai đoạn này nên 
mất rất nhiều thời gian, cuối cùng không thu được kết quả như ý muốn. 
Vậy chọn từ khóa cần qua các bước nào ? 
  
Khái niệm từ khóa :  Từ khóa là một từ hoặc cụm từ được rút trong tên chủ đề hoặc 
chính văn tài liệu, nó phản ánh một phần nội dung hoặc toàn bộ nội dung của chủ đề 
hoặc tài liệu đó. 
  
Các bước tiến hành 
B1 : Xác định từ chủ đạo để tìm kiếm thông tin cho lần đầu tiên. 
Ví dụ : Tìm hiểu bệnh SARS gây tử vong ở người.  
từ chủ đạo là “bệnh SARS” do đó được tìm trước. 
  
B2 : Chọn từ có nghĩa, tránh chọn từ đa nghĩa, lọc bỏ các phụ từ (liên từ, giới từ, mạo 
từ…ví dụ : và, với, and, the, a …). 
  
B3 : Xác định từ đồng nghĩa, từ có nghĩa liên quan (từ có nghĩa rộng hơn hoặc hẹp hơn).  
  

3. Dùng trình duyệt, font chữ và bộ gõ tiếng Việt.  
Trình duyệt được dùng phổ biến là Internet Explore (hiện nay đã có phiên bản 6.0). 
Nếu xem các trang tiếng Việt thường hay bị lỗi font, đọc không được. Nguyên nhân : 

chưa cài font tiếng Việt (thường dùng font : .VNTime hoặc VNI-Times hoặc Unicode…), 
hoặc font cài rồi nhưng trình duyệt nhận không được, cần chỉnh font cho phù hợp 
(vàoTools – Internet Options – General –Fonts để chính sửa). 

Để gõ được tiếng Việt cần bật bộ gõ, dùng bộ gõ Vietkey hoặc Unikey (một số trang 
web tích hợp bộ gõ ngay chính trang đó nên người dùng không cần bật bộ gõ). 

  
4. Dùng trang web thuộc lĩnh vực đang quan tâm mà bạn đã biết.  

Internet hiện nay rất phổ biến, có thể nói rất dễ dùng ngay cả đối tượng là trẻ em. Vì 
vậy, thói quen sử dụng web về lĩnh nào đó thì chính bạn là người hiểu hơn ai hết. Vậy 
bạn mở trang quen thuộc ấy để tìm tin, ít ra cũng không mất nhiều thời gian  tìm kiếm. 

  
5. Trang web có nhiều liên kết với trang khác.  

Có thể mở trang web bất kỳ, những trang này có thể bạn chưa từng duyệt qua 

http://www.hutech.edu.vn/
http://www.microsoft.com/
http://lib.hutech.edu.vn/Lib/Users/Books.htm
http://lib.hutech.edu.vn/


nhưng bạn đã nghe nói thông qua phương tiện sách, báo, đài, bạn bè…v.v. Thông 
thường các trang web đều có liên kết với các địa chỉ web khác.  

Ví dụ : http://home.vnn.vn, http://www.hcm.fpt.vn   
Thông qua các trang web này bạn sẽ tìm được trang web cần thiết. 
  

6. Dùng các công cụ dò tìm.  
Sự ra đời các công cụ dò tìm là rất hữu ích cho người dùng Internet. Các trang này 

được ví như “danh bạ” để tìm địa chỉ, tên người, nội dung trang…v.v… nói chung tìm mọi 
thứ mà các trang web khác đưa lên hoặc tự nó tìm đến. 

Các công cụ dò tìm khá hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay : 
 Công cụ dò tìm có ở Việt Nam  

http://www.vinaseek.com 
http://panvietnam.com 
  

Trang tìm kiếm Vinaseek 

  
 Công cụ dò tìm của nước ngoài  

http://www.google.com 
http://www.yahoo.com 
http://www.altavista.com 
  

Trang tìm kiếm Google 

http://home.vnn.vn/
http://www.hcm.fpt.vn/
http://www.vinaseek.com/
http://panvietnam.com/
http://google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/


  
7. Lập chiến thuật tìm  

Mặc định của trang tìm kiếm là tìm đơn giản và cơ bản, cho nên kết quả tìm được là 
một lượng lớn thông tin, thỏa mãn từ cần tìm. Tuy nhiên, nhu cầu của bạn cần là cụ thể 
và sát với chủ đề, do đó bạn cần tạo lập chiến thuật tìm để khống chế kết quả cho phù 
hợp. Tạo lập chiến thuật tìm tin là việc thiết lập lôgích giữa các từ tìm kiếm. Việc sử dụng 
tốt các từ nối của toán tử lôgích (Boolean) sẽ cho kết quả tìm như ý. 

  
Các từ nối (phổ biến) Cách dùng Ví dụ  
OR  Hoặc từ này hoặc từ kia. 

Kết quả cho lượng tin rất 
lớn. 

Kinh tế OR Thương mại  
Kinh tế hoặc thương mại đều 
được 

AND  dấu (+) Tất cả đều phải có. Kết 
quả được thu hẹp. 

Kinh tế AND Thương mại  
Cần có cả hai khái niệm 

NOT  dấu (-) Loại trừ, giới hạn. Kinh tế NOT Thương mại  
Kết quả chỉ có khái niệm kinh 

tế, loại bỏ từ thương mại 
  
Lưu ý : Mỗi trang tìm kiếm có thể áp dụng hình thức kết hợp toán tử lôgích khác nhau. Vì 
vậy, cần đọc hướng dẫn trước khi áp dụng. Thông thường, ở phần tìm kiếm cơ bản đã có 
thể ứng dụng các từ nối nói trên. 
  

8. Kiên nhẫn và dùng nhiều trang tìm kiếm khác nhau.  
Mỗi trang tìm kiếm có những tiêu chí tìm khác nhau, vì vậy, kết quả tìm được sẽ 

khác nhau. Kết quả tìm đối với trang này có thể ít, nhưng trang khác thì rất phong phú 

hoặc ngược lại. Do đó, bạn nên dùng nhiều trang tìm kiếm khác nhau để tìm cùng một 
vấn đề mới có hiệu quả. Tất nhiên, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vậy, kiên nhẫn  là 
yếu tố giúp bạn sở hữu được thông tin cần thiết. 

  
9. Lưu và tải thông tin.  

Đã tìm được thông tin, nhưng không biết làm cách nào để lấy về thì thật là “khổ". 
       Nếu lưu văn bản (file text, htm) : vào File – Save as (chọn các kiểu lưu văn 

bản) 
       Nếu lưu file (.doc,.pdf, .exe) : Nhấp chuột vào file cần tải, sau đó lưu. 
   

10. Dùng các công cụ tải.  
Tải thông tin về thật nhanh và tránh đứt gãy trong lúc tải là điều cần thiết, vì có thể 

tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Trên Internet hiện có khá nhiều công cụ hỗ trợ tải 
(download) file khá hiệu quả. 

       Công cụ tải file: Get right, Mass download, Internet Download Manager… 
       Công cụ tải web: Teleport, Webcopyer… 
  



11. Quản lý file và thư mục.  
Quản lý, sắp xếp file một cách khoa học sẽ giúp tìm thông tin nhanh và chính xác, 

tránh sự trùng lắp thông tin khi lấy về. 
Cách làm : Nên đặt tên các thư mục theo chủ đề, chủ để rộng chứa chủ đề hẹp, 

trong chủ đề hẹp chứa các file thuộc chủ đề đó. 
  

12. Tìm người giúp đỡ.  
Nếu cố hết sức vẫn tìm không được thông tin, cách tốt nhất là nhờ bạn bè, thầy cô, 

hoặc cơ quan cung cấp thông tin, thư viện để trao đổi và tư vấn. 
  
  

-- 
Website một số trường Ðại học, Cao đẳng :  
http://www.hut.edu.vn ÐH Bách khoa Hà Nội 
 
http://www.hcmut.edu.vn/ ÐH Bách khoa HCM 
 
http://www.hcmuns.edu.vn/ ÐH Khoa học - Tự nhiên HCM 
 
http://home.vnn.vn/hus/ ÐH Khoa học - Tự nhiên Hà Nội 
 
http://www.vnuhcm.edu.vn/ ÐH Quốc gia TP.HCM 

 
http://www.hmu.vnn.vn/ ÐH Y Hà Nội 
 
http://www.hcmuarc.edu.vn/ ÐH Kiến trúc TP.HCM 
 
http://www.ueh.edu.vn  ÐH Kinh tế TP.HCM 
 
http://www.hcmussh.edu.vn ÐH KH XH &NV HCM 

 
http://www.hcmuaf.edu.vn ÐH Nông lâm TP.HCM 
 
http://www.hcmupeda.edu.vn ÐH Sư phạm HCM 
 
http://www.hcmuttt.edu.vn ÐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 
 
http://www.hdu.edu.vn/ ÐH Hồng Đức 
 

http://vimaru.vnn.vn ÐH Hàng hải 
 
http://www.hcmut.edu.vn ÐH Kỹ thuật 
 
http://www.ctu.edu.vn ÐH Cần Thơ 
 
http://www.dnu.edu.vn/home.jsp ÐH Đà Nẵng 
 

http://www.bsneu.edu.vn/ ÐH Quản trị kinh doanh  
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http://www.bsneu.edu.vn/


 
Tìm kiếm thông tin trên Internet như thế nào?  

 Thu hẹp chủ đề, chọn những từ quan trọng, những mục quan trọng  
 Dùng các chức năng tìm kiếm (search engine):  nó có phân loại, liệt kê các chủ đề không? 

Tìm cách phối hợp, liên kết những từ quan trọng để tìm thông tin cần thiết; 
Gõ và tìm trong các công cụ tìm kiếm  

 Nhờ sự giúp đỡ của người trợ giúp nghiên cứu trong các thư viên  
 Thử vào các trang web có tiếng, có các đánh giá, chọn lọc…  
 Xem các trang web chuyên về chủ điểm đang cần nghiên cứu 

có thể mục lục, tuyển tập liệt kê theo chủ đề…  
 Xem xét kết quả mà chức năng tìm kiếm đưa ra. 

Nếu có quá nhiều kết quả, quay lại và thêm từ cho ô tìm kiếm.  
Nếu có quá ít kết quả, thu hẹp/ xóa bớt một số từ trong ô tìm kiếm hoặc tìm từ khác thay thế.  

 Thử xem qua những kết quả đầu tiên:  
Nếu những trang đó chưa hữu ích lắm, thử quay lại và dùng từ tìm kiếm khác  

 Sử dụng mục tìm kiếm nâng cao của chức năng tìm kiếm:  
Các kiểu tìm có thể dựa vào  

o Kết hợp các từ khóa, bao gồm cả chuỗi Boolean tức là các từ: AND (VÀ), OR (HOẶC), 
NOT(KHÔNG)  

o Chỗ mà các từ khóa được tìm thấy 
ví dụ: ở tiêu đê, ở đoạn thứ nhất, hay ở đoạn mã.  

o Ngôn ngữ để tìm kiếm  
o Các trang web bao gồm các file hình ảnh, video, MP3/nhạc, ActiveX, JAVA...)  
o Thời gian các trang web được xây dựng hoặc bổ sung thông tin mới.  

 Sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau 
Mỗi công cụ tìm kiếm có một dữ liệu khác nhau về danh sách các trang web. Một vài công cụ 
tìm kiếm cỡ lớn còn tìm ra luôn cả những công cụ tìm kiếm nhỏ khác. Một công cụ tìm kiếm 
này cho ra ít kết quả thì một công cụ tìm khác có thể ra nhiều kết quả hơn.  

 Xem xét nội dung các trang web vừa tìm được: 
Xem hướng dẫn "Đánh giá nội dung các website"  

 Nhớ theo dõi quá trình tìm kiếm: 
Liệt kê những trang bạn đã xem qua, thời gian xem.  
Xem các trang web, đặc biệt là địa điểm và ngày bạn tìm thấy  

 Khi in ra, nhớ chỉnh chức năng in như sau 
Tiêu đề của trang web | Địa chỉ trang web | Ngày in  

Tham khảo: 

  Công cụ tìm kiếm 
Search Engine Colossus có đường dẫn đến các công cụ tìm kiếm của 148 nước khác nhau.  

  Mục lục có thông tin và các đường dẫn 
Open Directory Project--(Vietnamese!); Librarians Index to the Internet; Infomine  

  Các trang web chuyên về mục cụ thể nào đó, bao gồm văn bản, đồ họa, phim, file nhạc 
Internet Directory for Botany  

http://www.searchenginecolossus.com/
http://www.dmoz.org/World/Vietnamese/
http://lii.org/
http://infomine.ucr.edu/?view=about/about.html
http://www.botany.net/IDB/


  Các tài liệu, form về luật, chính sách... 
United States Government Printing Office- Phòng in ấn của chính phủ Mĩ có các thông tin chính 
thức từ 3 chi nhánh trên toàn nước Mĩ  

  Các dịch vụ và thông tin của các trung tâm phi lợi nhuận hay các công ti kinh doanh  

  LISTSERVs hay các nhóm thảo luận 
Xem thêm L-Soft "catalog chính thức của LISTSERV® "  

  Tìm kiếm thông tin ở thư viện công cộng hoặc nơi bạn ở 
Tuy nhiên, có thể họ yêu cầu bạn phải đăng kí hoặc thẻ hội viên  

  Báo chí, tạp chí, tạp chí chuyên ngành… 
thường có thể giới hạn với những ai đăng kí mua báo, và có thể muốn xem thì phải đóng một 
khoản phí nhỏ.  

Luật bản quyền quốc tế quy định việc sử dụng và tái bản các tài liệu: tất cả các thông tin 

phải được ghi chú nguồn gốc rõ ràng.  

http://www.gpoaccess.gov/index.html
http://www.lsoft.com/lists/listref.html


 

1. Tìm kiếm video, audio & ảnh. 

Video & Audio: Tốt nhất mọi người vào http://baamboo.com để tìm kiếm. Khả năng tìm 
kiếm cực tốt, nhất là với file tiếng Việt. Ngoài ra có thể download về dưới dạng mp3, 
wma (audio) và dạng mp4, avi (video). 

Tìm kiếm ảnh thì vào http://images.google.com => Nói chung là chưa được tốt lắm mặc 
dù có tư rất lâu rồi. 

2. Tìm hiểu 1 thuật ngữ (Tiếng Anh) và các vấn đề liên quan 

+ Sử dụng http://en.wikipedia.org - chú ý phần reference, có rất nhiều link hay liên quan 

+ sử dụng google với từ khoá là (define: “thuật ngữ”) - gõ define, rồi dấu ( sau đó là 
thuật ngữ 

3. Tìm kiếm các thông tin đời sống hằng ngày:  

+ Nên ghi nhớ những website có thông tin cần thiết 
+ Trong đó có 1 website tìm đường cực kỳ hiệu quả là http://diadiem.com => mọi người 
nên xem, các website khác xem trong slide. http://ttvnol.com là nơi có rất nhiều thông 
tin. 

4. Tìm kiếm các thông tin thông thường. 

+ Lựa chọn từ khoá phù hợp. Mọi người chú ý là google tìm tất cả các tài liệu có chứa 
từng từ mình gõ vào một cách riêng lẻ. Muốn tìm theo cụm từ thì phải thêm dấu nháy 
kép (”) ở đầu và cuối cụm từ đó. 
+ Tốt nhất là chia cụm từ thành những khái niệm riêng biệt. Ví dụ tìm kiếm nội dung 
“Dịch tả ở Hà Nội” => Tốt nhất từ khoá là: “dịch tả”, ở, “Hà Nội” => Gõ vào là (”dịch tả” ở 
“Hà Nội”) - ko có dấu đóng mở ngoặc 

+ Thêm các lựa chọn khác - (Xem ở phần tìm kiếm nâng cao với google) 

5. Tìm sách, tài liệu 

+ Tìm theo chủ đề, hoặc theo 1 quyển sách cụ thể. (Xem thêm phần tìm kiếm nâng cao 
với google). Có 4 cách hiệu quả sau: 

- Sử dụng từ khoá là - “tên sách” download. Có thể có thêm từ khoá là zip, rar hoặc pdf 
và free 

- Sử dụng từ khoá là tên sách và nơi xuất hiện là trong tên trang 

- Tên sách và kiểu tài liệu là pdf, ps hoặc doc 

- Tên sách + “rapid share” (rất hiệu quả) - hiệu quả hơn nếu tìm theo tên sách cụ thể. 
3 cách đầu có thể tìm sách theo chủ đề hoặc theo tên sách cũng được, cách thứ 4 tốt 
nếu tìm theo tên sách, phải mất thời gian một chút nhưng cực kỳ hiệu quả. 



Trong trường hợp chưa biết tên sách thì có thể vào một số trang giới thiệu, bán sách 
như http://amazon.com để tìm sách theo chủ đề mà mình muốn tìm. Rồi quay lại  

Tìm kiếm nâng cao với google: 

Trong lúc tìm kiếm google, nhấn vào chữ tìm kiếm nâng cao hoặc “Advance search” ta 
có thể có một số lựa chọn sau: 

+ Số kết quả / trang: nên để số lượng nhiều, 100 kết quả / trang chẳng hạn 

+ Định dạng văn bản, nếu muốn tìm slide thì để là ppt. Nếu muốn tìm sách, tài liệu thì 
để là pdf hoặc ps. 
+ Thời gian có thông tin trên: Nếu là tin tức thì có thể giới hạn thời gian này. 
+ Nơi xuất hiện từ khoá: Nếu muốn tìm nội dung về chủ đề này thì để là “trong tên 
trang”, bình thường thì nó hiển thị tất cả những nội dung có chứa từ khoá ở thân bài 
viết. 
+ Tên miền, chỉ ra website mình muốn tìm kiếm: ví dụ như có thể chỉ định chỉ tìm kiếm 
ở ttvnol.com hoặc 360.yahoo.com hoặc website nào đó. Chú ý là nếu ko chọn lựa chọn 
này. 1 website chỉ có 2 kết quả duy nhất trả về cho mỗi lần tìm kiếm. Cho dù trong 
website đó có rất nhiều trang phù hợp 



 

Tìm kiếm thông tin trên Internet 
MONDAY, 9. JULY 2007, 16:03:05 

ỨNG DụNG CNTT  

Khi vào mạng tìm thông tin để phục vụ cho quá trình học tập, làm luận văn, luận án,… có lẽ bạn đã từng 
gặp khó khăn khi không biết làm thế nào để tìm kiếm thông tin một cách có hiệu quả giữa biển web mênh 
mông. Trong bài viết này, chúng tôi muốn trình bày một số kỹ thuật cơ bản giúp bạn phần nào tháo gỡ 
khó khăn đó.  
Trước hết, bạn phải xác định rõ nội dung thông tin cần tìm: thông tin đó thuộc loại gì (hình ảnh, âm thanh, 
văn bản,…), nguồn gốc của thông tin (thông tin trong nước, hay nước ngoài, ở trang web nào),… Sau đó 
lựa chọn một công cụ tìm kiếm (hay còn gọi là máy tìm kiếm – Search Engine) phù hợp nhất trong số 
hàng chục nghìn công cụ tìm kiếm hiện thời.  
 
 
Mỗi công cụ tìm kiếm có chức năng nổi bật riêng, phần tiếp theo sẽ giới thiệu một số công cụ tìm kiếm 
phổ biến hiện nay và những đặc điểm cơ bản của chúng.  
 
1. Một số công cụ tìm kiếm phổ biến 
Nếu bạn tìm kiếm một thứ theo chủ đề cụ thể - một công ty, một sản phẩm, một người - thì nên dùng 
Go2Net (www.go2net.com), kết quả tìm kiếm sẽ tốt hơn nhiều so với dùng Yahoo 
(www.yahoosearch.com).  
Để tìm tất cả các website có liên kết với một website cụ thể nào đó, ví dụ Media.vdc.com.vn, bạn nên 
dùng Alta Vista (www.altavista.com) (gõ vào dòng link:media.vdc.com.vn trong hộp chứa từ tìm kiếm, chú 
ý là không có dấu cách trước và sau dấu hai chấm).  
Một công cụ tìm kiếm âm thanh rất hữu ích cho phép tìm kiếm các file âm thanh dựa trên mô tả của nó là 
Findsounds (Findsounds.com); nó cho phép tìm kiếm theo các danh mục, bao gồm: tiếng động vật, chim 
muông, các thiết bị, sâu bọ, các vụ nổ, chuông,... và các chủ đề từ các bộ phim hoặc các show truyền 
hình.  
Để tìm kiếm video thì Blinkx.tv (www.blinkx.tv) được coi là tốt nhất hiện nay. Nó giúp bạn tìm những kênh 
truyền hình nổi tiếng, những đoạn phim miễn phí,…  
Để có được bản đồ qua ảnh vệ tinh bạn có thể sử dụng Google Maps (maps.google.com). Tuy nhiên, 
những ảnh ba chiều thu được chỉ rõ nét với những khu vực ở nước Mỹ. Ở Việt Nam thì dịch vụ tại địa chỉ 
basao.com.vn có thể cho phép tìm bản đồ hai chiều có chất lượng tốt; đặc biệt, bạn còn có thể tìm 
đường đi ngắn nhất bằng cách chỉ ra nơi xuất phát và nơi đến trong những thành phố lớn như Hà Nội, 
Hồ Chí Minh,...  
Muốn được giải đáp một thắc mắc nào đó, thì Answers.com (www.answers.com) là một lựa chọn rất tốt. 
Trang web này cho bạn câu trả lời đúng với câu hỏi đưa ra, cộng thêm vài đường dẫn liên quan khác. 
Aswers.com cho kết quả tốt với việc tìm định nghĩa từ, tiểu sử của một người, thông tin về một quốc 
gia,… hay giải thích cách hoạt động của một vật nào đó bằng cách tìm câu trả lời lấy từ hơn 100 bách 
khoa toàn thư, bảng chú giải, tập bản đồ,… trong kho dữ liệu của website. Đặc biệt, nếu bạn muốn tìm 
hiểu về một quốc gia nào đó, bạn chỉ cần gõ vào tên quốc gia đó thì thông tin nhận được khá đầy đủ, cập 
nhật về: đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, ngoại giao,… được trình bày trên một trang. Chắc chắn bạn sẽ 
ngạc nhiên về chất lượng thông tin tìm được nếu bạn thử tìm kiếm với các cụm từ như: “Vietnam” hay 
“Who was the fifteenth U.S president?”. Một số công cụ khác có cùng tính năng này là: MSN search 
(search.msn.com), hay Ask Jeeves (www.ask.com).  
Để tìm kiếm thông tin cập nhật thường xuyên, hãy dùng Google (www.google.com). Với kết quả tìm kiếm 
có độ thích hợp cao nhất, đây thực sự là một công cụ tìm kiếm rất hữu ích cho bạn (công cụ này được 
trình bày chi tiết ở phần 2). 
Các công cụ tìm kiếm riêng cho thông tin Tiếng Việt, do người Việt xây dựng, bao gồm: Vinaseek 
(www.vinaseek.com) hay PanVietnam (www.panvietnam.com). Tuy nhiên, những công cụ này bị đánh 
giá là kém hơn nhiều so với những công cụ ngoại khác, ví dụ như Google, cả về giao diện lẫn chất lượng 
thông tin tìm được.  
Một số thông tin được bảo mật rất tốt, ví dụ như cơ sở dữ liệu về các bài báo hay bài nghiên cứu khoa 
học, người sử dụng muốn truy cập trực tiếp thì phải có mật khẩu. Để tìm được những trang web như vậy, 
có thể dùng những công cụ tìm kiếm chuyên biệt như: www.completeplanet.com, infomine.ucr.edu hay 
www.findarticles.com.  

http://my.opera.com/dialygovap/blog/index.dml/tag/?ng%20d?ng%20CNTT


Nếu muốn tra tìm thông tin theo danh bạ (giống như tra số điện thoại) thì bạn có thể sử dụng các địa chỉ 
sau: home.vnn.vn, www.vietnamnetweb.net, danhba.vdc.com.vn, tintuc.vnn.vn/danhbaweb, 
trangvang.fpt.vn, www.danhbaweb.vn, www.yellowpages.com, www.superpages.com, yp.yahoo.com. 
Ngoài ra, cần phải kể đến những công cụ tìm kiếm mà kết quả của nó được tổng hợp từ nhiều công cụ 
tìm kiếm phổ biến khác (Search the search engines). Phổ biến là www.dogpile.com và 
www.metacrawler.com, cả hai công cụ này đều tổng hợp thông tin từ các công cụ tìm kiếm mạnh như: 
Yahoo Search, Google, MSN Search và Ask Jeeves.  
Mỗi công cụ đều có những nguyên tắc tìm kiếm riêng, bạn có thể tự tìm hiểu thông qua phần trợ giúp 
(help) của chúng, tuy nhiên chúng có rất nhiều điểm giống nhau. Phần tiếp theo giới thiệu về một số kỹ 
thuật tìm kiếm cơ bản với Google (www.google.com hoặc www.google.com.vn), một công cụ tìm kiếm 
được nhiều tạp chí bình chọn là đang giữ vị trí thống trị hiện nay.  
 
2. Tìm kiếm với google 
2.1 Chọn từ khóa 
Từ khóa là thông tin đầu vào của các công cụ tìm kiếm, nó cần được lựa chọn thông minh để đưa ra kết 
quả tốt nhất. Nên lựa chọn từ khóa phù hợp, mang tính đặc thù cao nhất đối với thông tin bạn cần tìm. 
Sau khi chọn từ khóa phù hợp và gõ vào hộp chứa từ tìm kiếm, bạn nhấn phím Enter hoặc nhấn chuột 
vào nút Google Search để có được kết quả.  
2.2 Tìm kiếm với dấu ngoặc kép, dấu „+‟ và dấu „-‟  
Nếu cho một nhóm từ vào trong ngoặc kép thì các công cụ tìm kiếm sẽ giới hạn kết quả trả về chỉ bao 
gồm những trang web chứa cả nhóm từ theo thứ tự gõ vào. Bạn có thể cộng thêm một số từ khác nhằm 
tăng tính xác định của thông tin cần tìm bằng cách thêm dấu „+‟ vào trước mỗi nhóm từ. Cũng như vậy, 
có thể sử dụng dấu „-„ để đảm bảo kết quả tìm kiếm không bao gồm các trang web có chứa một từ nào 
đó. Ví dụ: với từ khoá tìm kiếm: “học bổng” + 2006, bạn sẽ thu được 237000 kết quả.  
 
 
 
2.3 Chữ hoa 
Google không phân biệt chữ hoa và chữ thường, tất cả những gì bạn gõ đều được coi là kí tự in thường. 
Do đó, nếu bạn gõ vào Vietnam, vietNam hay VietNam thì đều cho kết quả giống nhau. 
 
 
 
2.4 Tìm kiếm trong một trang web 
Google cho phép tìm kiếm chỉ trong phạm vi một trang web xác định bằng cách gõ vào từ khóa cần tìm, 
theo sau bởi từ “site” và tiếp đó là một dấu hai chấm cùng địa chỉ trang web (chú ý là trước và sau dấu 
hai chấm không được có dấu cách). Ví dụ: nếu muốn tìm thông tin về giải thưởng “Sao Tháng Giêng” tại 
trang web của ĐHSP Hà nội, bạn gõ vào dòng sau: “sao tháng giêng” site:www.dhsphn.edu.vn  
 
2.5 Tìm kiếm nâng cao 
Để thực hiện chức năng tìm kiếm nâng cao, bạn chỉ việc nhấn vào nút Tìm kiếm nâng cao (đối với công 
cụ tiếng Việt: www.google.com.vn) hay Advanced Search (đối với công cụ tiếng Anh: www.google.com) 
rồi làm theo chỉ dẫn để tìm các trang: - Chứa tất cả những từ khóa bạn gõ - Chứa ít nhất một từ khóa bạn 
gõ - Không chứa bất kì một từ khóa bạn gõ - Viết bằng một ngôn ngữ nào đó (google hỗ trợ tìm kiếm 97 
ngôn ngữ khác nhau) - Được tạo ra theo một định dạng file nào đó (DOC, PDF, XLS, PPT,...) - Chứa các 
con số trong một miền giá trị nào đó - Chứa thông tin về sản phẩm hay dịch vụ trong một vùng địa lý nào 
đó (Froogle). - Chứa thông tin được tạo ra trong phạm vi thời gian 3, 6 hay 12 tháng. - Tìm kiếm theo chủ 
đề: tìm kiếm theo đa lĩnh vực (Groups: Kinh doanh, giải trí, sức khỏe,…), tìm tin tức (news), hình ảnh 
(images),…  
 
 
 
Chú ý: 
- Để có thể tìm kiếm với các từ khóa là tiếng Việt có dấu trong Google, bạn phải sử dụng một trong hai 
phần mềm gõ tiếng Việt là Unikey và Vietkey và chọn bộ mã kí tự là Unicode.  
- Khi chưa tìm được thông tin bạn cần, hãy thử với các từ khóa khác hoặc công cụ tìm kiếm khác (do mỗi 



công cụ tìm kiếm có một phương pháp xử lý dữ liệu riêng).  
- Phần lớn các trang Web trên mạng là ngôn ngữ Anh Mỹ, có nhiều ngoại lệ về ngữ pháp và từ vựng. 
Bạn cần lưu ý điều này khi tìm kiếm với các cụm từ như “favorite humor sites” (cần phải tìm cả với 
“favourite humor sites” hay “favorite humour sites” để có kết quả như mong muốn).  
- Bạn có thể áp dụng các nguyên tắc trên đối với rất nhiều công cụ tìm kiếm khác. Nâng cao kỹ năng sử 
dụng công cụ tìm kiếm là cách đơn giản nhất để phát huy hiệu quả trong thời gian ở trên mạng.  
Hy vọng qua bài báo nhỏ này, bạn đọc có thể không những khai thác hiệu quả kho thông tin khổng lồ trên 
Intenet mà còn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí,… 
của mình.  
 
Tài liệu tham khảo 
1. Tạp chí PC World Vietnam số 157, tr. 20 và số 153, tr. 12.  
2. Tạp chí Tin học và đời sống số 82, tr. 69.  
3. Help của một số công cụ tìm kiếm như: Dogpile.com, Metacrawler.com, Yahoo Search, Google 
Search, MSN Search, Ask Jeeves, Answers,...  
4. Websites: www.acommcom 



Kỹ năng tìm kiếm trên internet 

Ngày 13/04/2007Chủ dề i4c-Trang bịDel.icio.us  

Chào các bạn, cũng đã lâu lắm rồi tớ không viết bài trên blog i4c. Mặc dầu có 

nhiều đề tài muồn viết nhưng phần thì bận, phần hơi lười, mỗi khi có ý tưởng 

muồn viết thì rất háo hức đấy,nhưng để chừng vài hôm thì nhiệt huyêt nguội 

dần, rồi lần lừa mãi đâm ra không muốn viết nữa. 

Mấy hôm trước, có đứa em hỏi tớ về địa chỉ web để học java, nhưng tớ không 

biết nó cần tìm tài liệu về phần nào nên cũng không trả lời chính xác mà chỉ 

nói nó lên search trên Google. Được vài hôm thì nó lại hỏi lại vì tìm hoài mà không được gì hữu ích. Thì 

ra không phải tất cả mọi người đền có thể sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm, không phải ai 

cũng có thể tìm ra tài liệu mình cần trên internet. Vì thế nên tớ viết bài “Kỹ Năng Tìm Kiếm trên 

internet” để cùng các bạn bàn luận và tham khảo các phương pháp để tìm kiếm một cách hiệu quả 

nhất. Có thể những điều tớ viết trong bài không có gì mới mẻ, nhưng hy vọng nó sẽ giúp ích cho một 

số bạn. 

Những lỗi thường mắc phải 

- Dễ dàng bỏ cuộc 

Có rất nhiều người trong chúng ta khi thực hiện tìm kiếm trên các search engine như Google hay Yahoo 

đều chỉ để ý đến những kết quả trả về trong trang đầu tiên, nếu không tìm được website như ý thì lập 

tức thay đổi từ khóa và thực hiện lệnh tìm kiếm mới. Điều này có thể khiến bạn bỏ qua những kết quả 

mong muốn. Bởi các search engine thực hiện tìm kiếm theo các từ khóa, và vì vậy một số trang web 

muốn site của mình được hiện thị trên cùng trong kết quả tìm kiếm nên đã sử dụng các từ khóa phổ 

biến và đựoc nhiều người dùng, mặc dù nội dung thì có rất ít liên quan đền vấn đề. Điều này vô hình 

chung lại đẩy những web site thật sự xuống trang sau và gây khó khăn cho người tìm kiếm. 

- Từ khóa quá chung chung: Việc sử dụng các từ khóa quá chung chung sẽ trả về một số lượng khổng 

lồ các trang kết quả. Ví dụ như muốn tìm các chương trình mẫu của java nhưng nếu bạn thực hiện tìm 

kiếm trên Google với tù khóa “Java” thì thật không dễ tìm đến nơi bạn cần đến. Trong trường hợp 

trên, thử tìm kiếm với “java open source code” có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. 

- Từ khóa quá chi tiết 

Đây cũng là một lỗi rất phổ biến trong tìm kiếm. Để hạn chế số lượng website trả về và mong muốn 

tìm được ngay website mình cần nên một sô người dùng thường đưa vào tất cả các từ khóa liên quan, 

điều này đôi khi khiến bạn không thể tìm được site mong muốn. Ví dụ như một người nước ngoài 

muốn tìm hiểu về Vịnh Hạ Long ở Việt Nam có thể sử dụng một tổ hợp từ khóa như sau: vịnh Hạ Lọng 

http://www.i4c.info/2007/04/13/ky-nang-tim-kiem-tren-internet/
http://www.i4c.info/category/i4c/
http://www.i4c.info/category/i4c/


tỉnh Quảng Ninh nước Việt Nam. Nhưng thật ra chỉ cần từ khóa “Hạ Long” là bạn có thể tìm ra ngay 

website chính thức của Hạ Long tại halong.org.vn 

Tìm kiếm một cách hiệu quả: 

Trong cuốn Web Search Garage, Tara Calishain đã trình bày những nguyên lý cơ bản để thực hiện tìm 

kiếm một cách hiệu quả, một cách tóm tắt như sau: 

- Chọn từ khóa để tìm kiếm 

- Tìm kiếm ở đâu 

- Chọn lọc kết quả tìm kiếm 

- Giản đơn và mở rộng các từ khóa 

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ bởi Search Engines. 

- Đánh giá kết quả tìm kiếm 

Trong các bước trên thì hai bước quan trọng nhất là : Chọn từ khóa để tìm kiếm và Chọn lọc kết quả. 

Sử dụng từ khóa thích hợp là điều rất cần thiết trong tìm kiếm nhưng Chọn lọc kết quả trả về cũng 

không kém phần quan trọng. Bởi như đã bàn ở trên, có thể trong quá trìng thực hiện tìm kiếm các bạn 

không sử dụng các từ khóa thích hợp nhất nhưng nếu bạn chịu xem xét và chọn trong các website kết 

quả bạn vẫn có thể tìm được trang chứa nội dung mình mong muốn. 

Nâng cao kỹ năng tìm kiếm 

- Làm quen với Search Engine: Bạn nên tìm hiểu sơ lược về Search Engine và cách chúng hoạt động. 

- Thực hiện các tìm kiếm cơ bản: Chọn một vài Search Engine tiêu biểu như Google hay Yahoo thực 

hiện các lệnh tìm kiếm cơ bản 

- Chọn lọc kết quả trả về: Lướt nhanh qua các website kết quả và xem thử vài trang mà bạn cho là 

thích hợp nhất vời nội dung tìm kiếm. 

- Trách sử dụng từ khóa sai chính tả. Mặc dầu Google có chức năng “auto correct” sẽ cung cấp cho bạn 

các từ khóa gần giống nhất, nhưng tốt hơn hết là sử dụng các từ khóa đùng chình tả. 

- Tìm kiếm tranh ảnh : Goolge image search, Ditto 

- Tìm kiếm âm thanh: FindSound.com 

- Học hỏi kinh nghiệm của người khác 

- Sự dụng nguyên lý NETS : start narrow, use exact phrases, trim the URL, and seek similar pages 

Thực hiện tìm kiếm với Google 

- Google: là một trong những Search Engine phổ biến nhất và hiệu quả nhất bây giờ. Thực hiện một 

lệnh tìm kiếm trên Google rất đơn giản, chỉ cần gỡ từ khóa vào ô trống rồi nhần nút Google Search 

http://halong.org.vn/
http://www.researchbuzz.org/wp/admin/about-researchbuzz/
http://images.google.com.au/
http://www.ditto.com/
http://findsound.com/


- Viết hoa: Goole không phân biệt viết hoa và viết thường vì thế bush hay Bush cũng sẽ cho kết quả 

như nhau. 

- Mặc định : Theo mặc định Google sẽ thực hiện tìm kiếm những website có chứa tất cả các từ khóa 

bạn gõ vào vì thế bạn không cần sử dụng “and” trong từ khóa. 

- Tự động loại bỏ các từ khóa vô nghĩa : những từ khóa đựoc xem là vô nghĩa như who, where, what, 

how…sẽ được loại bỏ khỏi tổ hợp từ khóa khi tiến hành tìm kiếm 

- Đa dạng từ : khi bạn gõ một từ khóa để thực hiện tìm kiếm, Google không chỉ thực hiện tìm kiếm đối 

với từ khóa đó mà còn tìm kiếm với các từ đồng nghĩa. Ví dụ bạn thực hiện tìm kiếm với từ khóa “pet 

dietary”, Google sẽ tự động thực hiện tìm kiếm với “pet diet” 

- Tìm kiếm theo cụm từ: Muốn tìm kiếm chính xác một cụm từ, bạn chỉ cần đặt cụm từ trong dấu 

ngoặc đơn. Ví dụ như muốn tìm nhữnh trang web chứa chính xác cụm từ George Bush thì bạn thực 

hiện tìm kiếm với : “George Bush”. 

- Loại bỏ nghĩa: Khi thực hiện tìm kiếm với một từ có nhiều nghĩa, ví dụ như từ bass (bass có một nghĩa 

là cá vược dùng làm thức ăn, nghĩa khác liên quan đến âm nhạc là giọng nam trầm). Bạn chỉ muốn tìm 

kiếm “bass” với nghĩa là cá vược thì bạn sử dụng tổ hợp từ khóa sau: bass –music. Google sẽ thực hiện 

tìm kiếm với từ khóa “bass”mà không có liên quan đến âm nhac. 

- “I’m Feeling Lucky”: Hầu hết người dụng khi thực hiện tìm kiếm với Google đều gõ từ khóa rồi nhấn 

Enter hoặc nhấn nút Google Search mà ít ai để ý đến nút “I’m Feeling Lucky” nằm bên cạnh. Nút “I’m 

Feeling Lucky” thực hiện một lệnh tìm kiếm đặc biệt, thay ví liệt kê các kết quả trả về, “I’m Feeling 

Lucky” sẽ đưa bạn đến ngay với website thích hợp nhất với nội dung của từ khóa. Ví dụ, nếu bạn tìm 

kiếm với từ khóa “Southern Cross” thì “I’m Feeling Lucky” sẽ đưa bạn đến ngay trang 

http://www.scu.edu.au. 

Tìm kiếm trên internet đang dần trở thành một kỹ năng máy tính rất cần thiết đối với mỗi người dùng 

mà theo lời Leo Notenboom thì “Tìm kiếm là kỹ năng mà tất cả mọi người nên trang bị”. Bởi ai cũng 

biết internet là nguồn tài nguyên khổng lồ, nếu có thể sự dụng nguồn tài nguyên này, bạn sẽ tìm được 

câu trả lời cho hầu hết mọi vấn đề mà bạn gặp phải.  

 

BỘ MÁY TÌM KIẾM 

Để tìm kiếm thông tin trên Internet nhấp chuột lên các bộ máy tìm kiếm được liệt kê dưới đây.  

Bộ máy tìm kiếm Các thư mục chủ đề  Bộ máy tìm kiếm đa dạng 

AllTheWeb  Beaucoup   

Alta Vista  Digital Librarian  C4.com  

AOL Search  Google Web Directory  DogPile  

http://www.scu.edu.au/
http://askleo.info/
http://www.alltheweb.com/
http://www.beaucoup.com/
http://www.altavista.com/
http://www.digital-librarian.com/
http://www.c4.com/
http://search.aol.com/aolcom/index.jsp
http://directory.google.com/
http://www.dogpile.com/


DayPop /các sự kiện 

hiện nay 
InvisibleWeb  Gimenei 

Excite  Librarians' Index to the Internet  Ixquick Metasearch  

FAST Search  LookSmart  Kartoo / giao diện hình ảnh 

Google  Lycos/Hotbot  Mamma  

Guidebeam  MSN Search  Metacrawler  

HotBot  NBCi METAEUREKA  

Lycos  

Open Directory/ cũng có trên Alta 

Vista và Google Web Directory 
Metagopher  

Raging Search/ from 

Alta Vista  
OpenHere  Search66  

Teoma  WWW Virtual Library  Search.com/ từ CNet 

  Vivisimo  

 Wisenut  Yahoo Webcrawler  

Các bộ máy tìm kiếm của Việt nam 

Bộ máy tìm kiếm Các thư mục chủ đề  Bộ máy tìm kiếm đa dạng 

Vinaseek  

 

Pannet Vietnam  

  

  

  

   

Bộ máy tìm kiếm cho thiếu nhi 

CyberSleuth-kids Hướng dẫn tìm kiếm trên Internet cho học sinh 12  

KidsClick!  Thủ thư hướng dẫn thiếu nhi 

http://www.daypop.com/
http://www.invisibleweb.com/
http://www.gimenei.com/
http://www.excite.com/
http://lii.org/
http://www.ixquick.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.looksmart.com/
http://www.kartoo.com/
http://www.google.com/
http://hotbot.lycos.com/
http://www.mamma.com/
http://www.guidebeam.com/
http://search.msn.com/
http://www.metacrawler.com/index_metafind.html
http://www.hotbot.com/
http://www.nbci.com/
http://www.metaeureka.com/
http://www.lycos.com/
http://www.newhoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://directory.google.com/
http://www.metagopher.com/
http://www.raging.com/
http://www.openhere.com/
http://search66.com/
http://www.teoma.com/
http://www.vlib.org/
http://www.search.com/
http://vivisimo.com/
http://www.wisenut.com/index.html
http://www.yahoo.com/
http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl/
http://cybersleuth-kids.com/
http://sunsite.berkeley.edu/KidsClick!/


  

Kidtastic  Bộ máy tìm kiếm và các thư mục chủ đề 

Yahooligans!  Hướng dẫn web cho thiếu nhi 

Danh sách các bộ máy tìm kiếm khác 

Dưới đây liệt kê danh sách các bộ máy tìm kiếm tổng quát và chuyên biệt hổ trợ thêm cho các bộ máy tìm kiếm 

trên. 

  

Search.com  Hơn 100 cách để tìm kiếm trên Web 

Search Engine Colossus  

Liệt kê danh sách các bộ máy tìm kiếm theo quốc gia và 

chủ đề 

Search Engines Worldwide  Liệt kê danh sách các bộ máy tìm kiếm theo quốc gia  

SearchEngines.com  

Danh sách tìm kiếm tổng quát, theo từ, tiêu chí, các thư 

mục, và các site tham khảo, bao gồm cả các mẹo vặt, 

thao tác,…hổ trợ tìm kiếm  

Singing Fish  

Bộ máy tìm kiếm chuyên biệt cho âm thanh và hình ảnh 

video 

 

 

http://www.kidtastic.com/search/websearch/index.html
http://www.yahooligans.com/
http://www.search.com/
http://www.searchenginecolossus.com/
http://www.twics.com/~takakuwa/search/
http://www.searchengines.com/
http://www.singingfish.com/


Kỹ năng tìm kiếm trên 

Google



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

Địa chỉ: www.google.com.vn

http://www.google.com.vn/


Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Xác định đúng từ khóa cần thiết: Để có 

được kết quả chính xác hoặc gần mới những 

gì mình cần tìm, cần chọn từ khóa phù hợp 

và có liên quan với nội dung cần tìm, càng 

chính xác càng tốt.

 Google không phân biệt chữ hoa, chữ 

thường



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Tìm kiếm chính xác cụm từ: Google hỗ trợ 

tìm kiếm chính xác cụm từ trên bằng cách 

dùng cặp dấu “ ”.



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Dùng phép toán logic: AND, OR

 Google tự chèn các toán tử AND vào giữa các từ trong 

biểu thức tìm kiếm

 And: mang tính thanh lọc

 Or: mở rộng kết quả

 Có thể dùng các toán tử khác như: OR, cặp dấu ngoặc 

tròn...

 Kết hợp nhiều phép toán logic trong một biểu thức tìm 

kiếm để kết quả trả về chính xác nhất



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Toán tử loại trừ (-): Nếu muốn trong kết quả 

tìm thấy không được chứa từ đặc biệt nào đó 

thì bạn đặt dấu trừ (-) trước từ đó.

 Ví dụ: “Windows Server 2003” –Linux sẽ tìm 

tất cả các trang có chính xác cụm từ 

Windows Server 2003 nhưng không được 

chứa từ Linux.



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Toán tử cộng thêm (+): Mặc định Google sẽ 

bỏ qua các từ thông dụng như: the, and, or, I, 

a, an... Để buộc Google tính cả các từ đấy 

vào quá trình tìm kiếm, cần thêm dấu cộng 

(+) trước các từ đặc biệt này



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Toán tử đồng nghĩa (~, chỉ hỗ trợ tiếng 

Anh): Toán tử đồng nghĩa (~) giúp tìm kiếm 

tất cả các trang thông tin có chứa chính xác 

từ khóa hoặc các từ đồng nghĩa với từ khóa. 

 Ví dụ: ~ape sẽ tìm kiếm tất cả các thông tin 

về họ khỉ, bao gồm cả: monkey, gorilla, 

chimpanzee.



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Toán tử trong khoảng (..): giúp tìm kiếm 

thông tin giữa các khoảng (thời gian, tiền tệ, 

khối lượng...). 

 Ví dụ: Seagames 1993..1997 sẽ tìm tất cả 

các trang có chứa từ khóa Seagames cũng 

như một trong các số từ 1993 đến 1997.



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Tìm kiếm hình ảnh



Các kỹ năng tìm kiếm cơ bản

 Tìm kiếm video: http://video.google.com/



Một số trang web tìm kiếm 

tiếng Việt

 http://xalo.vn/

 www.baamboo.com

 http://monava.vn

http://xalo.vn/
http://www.baamboo.com/
http://monava.vn/
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Tài liệu tham khảo: ....................................................................................................................... 15 

1. Các thông tin phổ biến trên internet 
Những thông tin gì bạn có thể tìm thấy trên Internet? Không thể liệt kê tất cả các loại 

nguồn tin có trên Internet, đặc biệt khi Internet thay đổi rất thường xuyên và nhanh chóng. Tuy 
nhiên, nhìn chung Internet hữu ích nhất khi tìm kiếm những thông tin trong các nhóm sau đây 
(chú ý phần lớn những thông tin này là bằng tiếng Anh)1: 

- Các sự kiện đang diễn ra, ví dụ: tin tức ngày hôm nay, hay những xu hướng mới nhất 
- Thông tin kinh tế, ví dụ: thông cáo báo chí của một công ty, chỉ số chứng khoán, thông 

tin về sản phẩm 
- Thông tin của chính phủ, ví dụ: các chính sách hiện hành, luật pháp, các cuộc thảo luận 

tại quốc hội, quyết định của tòa án, thông cáo báo chí . 
- Văn hóa đại chúng, ví dụ: phim, nhạc, truyền hình, thể thao chuyên nghiệp 
- Thông tin về máy tính và Internet, ví dụ: thông tin các khoá học. 

Nhiều trang web mới và các “cựu binh” về tìm kiếm trên mạng đều đưa ra những dịch vụ 
chuyên biệt giúp bạn tìm được thông tin nhanh hơn. Nếu bạn chỉ dựa vào duy nhất một công cụ 
tìm kiếm thì đôi khi phải mất rất nhiều thời gian. Do đó, những “thấu kính” chuyên dụng để tìm 
thông tin cần thiết nhanh chóng và chính xác hơn đã ra đời.  
Theo một chuyên gia của Search Engine Watch (www.searchenginewatch.com) ,,kỷ nguyên của 
những guồng máy tìm kiếm đang cố sức bao trùm tất cả mọi thứ, một phần cũng vì bây giờ 

 
1 Vũ Thị Nha, Tìm kiếm thông tin trên internet, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam  

http://www.searchenginewatch.com/
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- Giới hạn theo ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, …) 
- Giới hạn theo từng loại địa chỉ web (ví dụ chỉ tìm các tài liệu từ các trang web có đuôi 

.gov.vn, hoặc .edu) 
- Giới hạn theo địa điểm xuất hiện của từ tìm kiếm (ở tên tài liệu hoặc trong nội dung) 
- Tìm tranh ảnh hoặc bản đồ: Với Google, bạn hãy thử vào Google Labs 

(http://labs.google.com) để cụ thể hóa những gì cần tìm. Chẳng hạn khi gõ địa chỉ bắt đầu và 
kết thúc trong Google Maps (http://maps.google.com), bạn sẽ nhận được một bản đồ 2D 
cùng với đường đi và trong nhiều trường hợp là hình ảnh vệ tinh có thể phóng to về đoạn 
đường đó. Bạn có thể dùng hình vệ tinh này như tấm bản đồ thông thường. Tuy nhiên, 
Google Maps chỉ bó hẹp thông tin tại Mỹ và dịch vụ này vẫn còn trong giai đoạn thử 
nghiệm. Trong nước, bạn có thể tham khảo bản đồ Việt Nam tại www.basao.com.vn với bản 
vẽ 2D khá chi tiết. 

- Đi tìm CD-Key đã mất: Một chiều đẹp trời phần mềm trong máy hết hạn xài chùa và yêu 
cầu bạn đứng trước hai con đường trả tiền, nạp Cd-key hoặc khỏi xài nữa. Gỡ bỏ thì tiếc còn 
tiếc,…  Ồ, không sao Google sẽ giúp bạn: 94FBR "ADOBE PHOTOSHOP "94FBR " Corel 
Draw 11". Nếu kết quả tìm kiếm không như ý bạn có thể thay cụm từ đầu bằng những cụm 
từ tiếp theo sau: GC6J3, GTQ62, FP876, D3DX8. Và thay thế bằng tên phần mềm cần tìm, 
bạn sẽ có tất cả trong tay. 

 

http://labs.google.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
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Tìm thông tin khái 
quát về một chủ đề. 

o Quyền sở hữu trí tuệ / 
Intellectual property rights 

o Rain forest ecology  
o Văn học Anh 
 

TRONG TRƯỜNG 
HỢP NÀY MÁY 
TÌM KIẾM KHÔNG 
PHẢI LÀ CÔNG CỤ 
TÌM KIẾM TỐI ƯU. 

Bạn sẽ có được kết quả 
tốt nhất nếu tìm đượcmột 
danh mục theo chủ đề mà 
trong đó có liệt kê về chủ 
đề mà bạn quan tâm.  

Tìm kiếm thông tin 
theo một chủ đề hẹp. 

o Thống kê về nạn buôn bán 
trẻ em ở Việt Nam 

o Migration patterns of 
Emperor penguins in the 
Antarctic 

o Các dự án về giao thông 
nông thôn ở Việt Nam  

Diễn đạt lệnh tìm 
bằng cách sử dụng 
các từ nối thu hẹp 
hoặc mở rộng phạm 
vi tìm như AND, OR, 
NOT. 
 

Tìm một danh mục theo 
chủ đề và xem lướt theo 
các thư mục của nó để 
tìm chủ đề nhỏ mà bạn 
quan tâm. 

Có thể diễn đạt bằng 
nhiều cách khác 
nhau. 

o “Falkland Islands” OR 
Malvinas 

o “New Zealand” OR Aotearoa 
o Cassava OR manioc 
o “Freedom of speech” OR 

“press freedom” OR “anti-
censorship” OR “1st 
amendment” 

o “nhà đất” OR “bất động sản” 

Sử dụng toán tử OR 
để diễn đạt lệnh tìm. 

Các danh mục theo chủ 
đề có thể sử dụng nhiều 
thuật ngữ khác nhau, tuy 
nhiên thuật ngữ thông 
dụng nhất thường được 
sử dụng. 

đầu tìm kiếm cơ sở dữ liệu phù 
hợp. Ví dụ:  
 

- muốn tìm cơ sở dữ liệu 
về dân số, nhập vào 
Google: population 
database 
 

- tìm số liệu thống kê về 
giáo dục: education 
statistics 
 

- tìm các cổng thông tin: 
education 
portal/gateway 



[Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet] 
 

Nguyễn Tuấn Anh – 45K 

Ju
ly

 2
8

, 
2

0
0

7
 

Bảng so sánh nhu cầu tin của bạn với các tính năng của máy tìm kiếm 
 
Việc phân tích nhu cầu thông tin của bạn trước khi tiến hành tìm kiếm là để quyết định xem thuật ngữ nào sẽ được sử dụng và nên sử dụng tính 
năng nào của máy tìm kiếm cho phù hợp. Bảng sau đây liệt kê những đặc điểm của nhu cầu thông tin ở cột bên trái. Cột bên phải liệt kê những 
tính năng của máy tìm kiếm phù hợp với đặc điểm của từng loại nhu cầu thông tin của bạn. 
 

Đặc điểm của nhu cầu thông tin Các tính năng tương ứng/phù hợp của máy tìm kiếm 
Bạn đang tìm một tên người, tên tài liệu cụ thể hoặc một thuật 
ngữ/cụm từ rõ ràng?  

o Tên của một tổ chức, hiệp hội hoặc phong trào    
o Tên của một cá nhân, một sự việc, sự vật    
o Một thuật ngữ/cụm từ xác định rõ ràng  

TÌM THEO CỤM TỪ là tính năng bạn có thể sử dụng trong mọi công cụ 
tìm kiếm. 

Chọn tính năng yêu cầu kết quả phải có cụm từ theo đúng trật tự 
bạn đánh vào.    
Đưa cụm từ vào trong dấu ngoặc kép " "    

Ví dụ: "bất động sản"     
"world health organization"     
"Nguyễn Minh Châu"      

Một hay vài thuật ngữ của bạn sẽ có nhiều nghĩa trong nhiều ngữ 
cảnh khác nhau?   

o Ảnh hưởng của bạo lực trên truyền hình đối với trẻ em 
(Children in conjunction with television and also violence)   

o Sự kiểm duyệt như là một khía cạnh của đạo đức trong báo 
chí 
Censorship as an aspect of ethics in journalism   

Toán tử AND hữu ích trong trường hợp này:    
“trẻ em” AND “truyền hình” AND “bạo lực” (children AND 
television AND violence) 
“báo chí” AND “đạo đức” AND “kiểm duyệt” (journalism AND 
ethics AND censorship) 

Các máy tìm kiếm Google và AllTheWeb và phần lớn các công cụ tìm 
kiếm khác đều sử dụng toán tử AND một cách ngầm định:     

children television violence     
journalism ethics censorship    

Bạn đoán rằng trong danh sách kết quả sẽ có rất nhiều trang web có 
những từ mà bạn không muốn?  

o Ví dụ: bạn tìm kiếm tài liệu về “biomedical engineering” và 
cancer. Tuy nhiên trong trang kết quả có rất nhiều trang web 

Toán tử AND NOT hoặc NOT hữu ích trong trường hợp này:  
"biomedical engineering" AND cancer AND NOT "Department 
of" AND NOT "School of"  

hoặc dùng dấu trừ - ở phía trước từ muốn loại bỏ:  
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giới thiệu về các khóa đào tạo của các trường, viện, trong 
khi bạn chỉ muốn tìm những báo cáo nghiên cứu. Vì vậy, 
bạn không muốn những trang web có những từ “Department 
of” hay “School of” (khoa) 

"biomedical engineering" cancer -"Department of" -"School of" 

Thuật ngữ tìm kiếm của bạn có rât nhiều từ đồng nghĩa, các cách 
viết khác nhau, hay các từ nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài?  

o women, females with networking  
o tiếp thị, nghiên cứu thị trường, marketing 
o quy chế khu công nghệ cao hoặc qui chế khu công nghệ cao 

Toán tử OR hữu ích trong trường hợp này:  
(women OR females) AND networking  
(literature OR litterature) AND (French or francaise)  
“qui chế” OR “quy chế” “khu công nghệ cao”  

Trong Google, viết hoa từ OR: 
literature OR litterature french OR francaise  

Trong AllTheWeb, sử dụng dấu ngoặc đơn và không cần dùng từ OR:  
(literature litterature) (french francaise) 
 

Bạn tìm trang chủ và/hoặc tài liệu chỉ đề cập đến thuật ngữ tìm 
kiếm của bạn? Ví dụ: 

o Trang chủ của American Dietetic Association    
o Trang chủ yếu nói về Affirmative Action 

Giới hạn trong nhan đề (TITLE) của tài liệu    
title:"American Dietetic Association"   
title:"affirmative action"  

Trong Google, đánh vào cửa sổ tìm kiếm allintitle:"affirmative action" 
Bạn đang tìm những thuật ngữ có rất nhiều đuôi khác nhau? Ví dụ: 

o Feminism, feminist, feminine    
o Children, child   

CÁC KÝ TỰ THAY THẾ cho phép tìm kiếm tất cả các thuật ngữ này 
trong một lệnh tìm. Ví dụ:  

child* sẽ tìm ra child và children    
Một số công cụ tìm kiếm tự động tìm tất cả các từ có đuôi khác nhau. Xem 
phần hướng dẫn của mỗi công cụ để biết chi tiết. 
Hoặc bạn cũng có thể sử dụng toán tử OR trong lệnh tìm kiếm:  

children OR child 
 
 
Một số mẹo khác: 
 



[Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet] 
 

Nguyễn Tuấn Anh – 45K 

Ju
ly

 2
8

, 
2

0
0

7
 

 Có cơ quan, tổ chức, hiệp hội nào có thể cung cấp thông tin về chủ đề mà bạn đang tìm kiếm? => Tìm trang web của tổ chức đó và tìm 
các ấn phẩm miễn phí trên trang web của các tổ chức đó. 

 Bạn có biết một tài liệu cụ thể về chủ đề cần tìm (sách/bài báo)?  
a. Nếu đã biết => Tìm tài liệu cụ thể đó bằng máy tìm kiếm, sau đó xem kết quả và tìm tới các trang web có thông tin phù hợp 

HOẶC nếu có tài liệu toàn văn thì xem phần “Tài liệu trích dẫn/tham khảo” (References/Bibliography) để tìm tới các tài liệu 
khác. 

b. Nếu chưa biết => Tìm trong một cơ sở dữ liệu miễn phí/mục lục thư viện và lặp lại bước a. 
www.findarticles.com ; www.jstor.org (tiếng Anh) 

 Phiên bản cũ của các trang web: 
http://www.archive.org 
The Internet Archive Wayback Machine là dịch vụ cho phép người sử dụng xem lại các phiên bản cũ của của các trang web. Dịch vụ này 
đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tìm lại tài liệu trực tuyến đã tìm thấy và/hoặc sử dụng trước đây (phiên bản cũ) nhưng hiện văn bản này 
đã được cập nhật trên trang web chính thức. 

 
 

http://www.findarticles.com/
http://www.jstor.org/
http://www.archive.org/
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Cách tìm ki m thông tin trên Internet b ngế ằ   



   

 N i Dung:ộ  

     B  máy tìm ki m kh ng l  Google cho k t qu  qu  th c cũng ộ ế ổ ồ ế ả ả ự
r t…kh ng l .V y làm sao đ  b n có th  tìm đ c n i dung ấ ổ ồ ậ ể ạ ể ượ ộ
mong mu n nh t trong môt s  nh ng k t qu  search đó? Bài ố ấ ố ữ ế ả
vi t sau đây s  h ng d n cách đ  tìm ki m hi u qu  v a ế ẽ ướ ẫ ể ế ệ ả ừ
v a t  Google hih!. ừ ừ

      Google là b  máy tìm ki m thông d ng nh t hi n nay, s  giúp ộ ế ụ ấ ệ ẽ
b n d  dàng tìm ki m và khai thác nh ng n i dung và thông ạ ễ ế ữ ộ
tin t  ngu n tài nguyên Internet kh ng l . Tuy nhiên, chính vì ừ ồ ổ ồ
Google là m t máy tìm ki m quá t t, do đó k t qu  mà Google ộ ế ố ế ả

đ a ra cho s  tìm ki m c a b n có th  là hàng nghìn, hay ư ự ế ủ ạ ể
th m chí là hàng tri u k t qu  khác nhau, trong khi đó n i ậ ệ ế ả ộ

dung b n c n tìm thì l i ch ng th y đâu. Do đó, đ  tìm đ c ạ ầ ạ ẳ ấ ể ượ
k t qu  ng ý trong hàng tri u k t qu  đ a ra qu  nhiên là ế ả ư ệ ế ả ư ả
không d  ch u chút nào. Bài vi t sau đây s  giúp b n b n tìm ễ ị ế ẽ ạ ạ

ki m google hi u qu  h n v i m t vài mánh khóe r t đ n ế ệ ả ơ ớ ộ ấ ơ
gi n, s  d ng cách th c tìm ki m thông th ng.ả ử ụ ứ ế ườ



   



   

1.  S  d ng d u “ + “:ử ụ ấ    Cú pháp: t  khóa + t  b t bu cừ ừ ắ ộ
Cách này s  đ m b o k t qu  đem v  cho b n s  xác đ nh rõ k t qu  ẽ ả ả ế ả ề ạ ẽ ị ế ả
c a nh ng t  đi kèm v i d u +.    Ví d : Tìm ki m: ủ ữ ừ ớ ấ ụ ế ôtô  + gái  pđẹ  Nó s  ẽ
đ a ra nh ng k t qu  ch a các t  ư ữ ế ả ứ ừ ôtô hay gái đ pẹ  nh ng k t qu  s  xác ư ế ả ẽ

đinh rõ n i dung s  bao g m c  ộ ẽ ồ ả gái  pđẹ 



   



   



   

2. S  d ng d u “ - “:ử ụ ấ Cú pháp: t  khóa – “t  lo i b ” ừ ừ ạ ỏ

S  d ng d u này tr c m i t  khóa s  b o đ m r ng k t qu  ử ụ ấ ướ ỗ ừ ẽ ả ả ằ ế ả
tìm ki m đ c s  có n i dung không ch a nh ng t  đó. Ví d : ế ượ ẽ ộ ứ ữ ừ ụ
b n tìm ki m t  ạ ế ừ blog nh ng không mong mu n tìm đ c k t qu  ư ố ượ ế ả
là  trang blog c a ủ google thì b n s  đi n n i dung tìm ki m kèm ạ ẽ ề ộ ế
theo “google”  cu i.ở ố  



   



   

3. Đ nh nghĩa m t t :ị ộ ừ

Đ  đ a ra đ nh nghĩa c a m t t  ch  c n dùng tìm ki m theo t  khóa: ể ư ị ủ ộ ừ ỉ ầ ế ừ
define:abc
Ví d : Tìm ki m: ụ ế define: Computer. Google s  đ a ra cho b n k t ẽ ư ạ ế
qu  đ nh nghĩa v  “Computer“ả ị ề
Đi u này là th c s  c n thi t cho nh ng ai b t g p 1 t  ng  chuyên ề ự ự ầ ế ữ ắ ặ ừ ữ
ngành nào đó và không n m rõ r ng t  chuyên ngành đó có nghĩa là ắ ằ ừ
gì.



   



   

4. S  d ng ký t  thay th  “*” :ử ụ ự ế

Cú pháp: T  khóa * t  khóa ừ ừ
Kí t  “*” có th  đ c s  d ng trong nh ng t  mà có m t ph n đó b n ự ể ượ ử ụ ữ ừ ộ ầ ạ
không bi t đ n. Ch ng h n b n tìm ki m “friend*” thì Google s  tr  ế ế ẳ ạ ạ ế ẽ ả
l i nh ng k t qu  ch a nh ng t  friend , friends , friendship…ạ ữ ế ả ứ ữ ừ



   



   

5. S  d ng d u “? “:ử ụ ấ

Nó đ c dùng đ n khi b n không bi t đ y đ  các ch  cái c a m t ượ ế ạ ế ầ ủ ữ ủ ộ
t  nào đó. Ch ng h n tìm ki m: ừ ẳ ạ ế “comput??” thì Google s  đ a ra k t ẽ ư ế
qu  trong nh ng k t qu  mà b t c  ch  cái nào thêm vào có th  có ả ữ ế ả ấ ứ ữ ể
nghĩa trong d u “ ? “. Đi u này s  h u d ng cho nh ng ai c n tìm ấ ề ẽ ữ ụ ữ ầ
ki m 1 t  nh ng l i không bi t làm sao đ  đánh v n t  đó.ế ừ ư ạ ế ể ầ ừ  



   



   

6. S  d ng d u ngo c kép (“”)   ử ụ ấ ặ Cú pháp: "t  khóa" ừ
  

 Khi nh p t  khóa tìm ki m vào trong h p tìm ki m c a Google, nó ậ ừ ế ộ ế ủ
s  không xác đ nh theo th  t  c a t  khóa b n mu n tìm mà s  t  ẽ ị ứ ự ủ ừ ạ ố ẽ ự

đ ng l y nh ng t  liên quan đ n t  khóa không theo m t tr t t  nh t ộ ấ ữ ừ ế ừ ộ ậ ự ấ
đ nh. Chính đi u này s  khi n b n t  nhiên b  đ a đ n m t đ ng ị ề ẽ ế ạ ự ị ư ế ộ ườ
d n không liên quan chút nào. Và đ  vi c tìm ki m chính xác h n, ẫ ể ệ ế ơ
b n có th  thêm vào gi a d u ngo c kép (“”) t  khóa c n tìm r i ạ ể ữ ấ ặ ừ ầ ồ
nh n l nh tìm ki m. Lúc này, k t qu  c a b n s  đ c chính xác ấ ệ ế ế ả ủ ạ ẽ ượ
h n nhi u và hãy thêm nhi u t  vào n a, ơ ề ề ừ ữ "n i dung th  nh t" "n i ộ ứ ấ ộ

dung th  hai" "n i dung th  ba"ứ ộ ứ  .. 



   



   

7. Tìm t  khóa theo tiêu đ  trang webừ ề

 Khi dùng t  ừ intitle này Google s  tìm t t c  các trang có tiêu đ  ch a ẽ ấ ả ề ứ
“t  khoá" mà chúng ta mu n tìm.ừ ố  
Cú pháp: intitle:t  khóaừ
Thí d  nh p vào ô tìm ki m c a Google:  ụ ậ ế ủ intitle:svaptech Google s  ẽ
tìm các trang có t  ừ svaptech trong tiêu đ  ề



   



   

8. Tìm t  khóa trong m t Web Siteừ ộ

Google ch  tìm các trang có t  khóa trong m t web site đ c ch n đó thôi. ỉ ừ ộ ượ ọ
Không c n chú ý đ n các Web Site khác.ầ ế
Cú pháp: t  khóa site:websiteừ
Thí d  1:nh p vào ô tìm ki m c a Google t  ụ ậ ế ủ ừ vi tính site:svaptech.info 
Google s   ẽ
Thí d  2:ụ  gái đ p site:www.tamtay.vnẹ  



   



   



   

9. Tìm t  khóa trong đ a ch  trang Webừ ị ỉ

Google s  tìm nh ng đ a ch  liên k t có t  khóa c n tìm. ẽ ữ ị ỉ ế ừ ầ T  khoá này ừ
s  giúp b n tìm nh ng đ a ch  URL(đ ng d n) có t  b n c n tìm.ẽ ạ ữ ị ỉ ườ ẫ ừ ạ ầ
Cú pháp: inurl:t  khóaừ
  
Thí d  1: nh p vào ô tìm ki m c a Googleụ ậ ế ủ  inurl:svaptech thì Google 
s  li t kê nh ng trang có t  ẽ ệ ữ ừ svaptech trong đ a ch  liên k t c a nó.ị ỉ ế ủ

 Thí d  2: gõ vào  ụ inurl:  thiđề  site:tuoitre.com.vn  
Còn n u b n mu n tìm nhi u h n m t t  thì dùng t  khoá ế ạ ố ề ơ ộ ừ ừ allinurl: 
thay cho inurl:



   



   

10. Tìm File (t p tin) có cùng lo iậ ạ

Cú pháp: filetype: ph n m  r ng c a tài li uầ ở ộ ủ ệ
Có nh ng lúc mu n tìm e-book ho c là nh ng trang html hay nh ng ữ ố ặ ữ ữ
tài li u có đuôi .doc thì làm sao. T  khoá filetype: cũng s  giúp b n.ệ ừ ẽ ạ
T  khóa này c n k t h p v i t  khóa site: thì m i làm vi c hi u qu  ừ ầ ế ợ ớ ừ ớ ệ ệ ả
đ c.ượ
Thí d  1: b n gõ vào ô tìm ki m ụ ạ ế filetype:doc site:ctu.edu.vn và 
tìm.Lúc đó Google s  tìm nh ng tài li u word trên Ctu.ẽ ữ ệ
  
T ng t  cho ươ ự ĐHBK HN: filetype:doc site:hut.edu.vn B n có th  ạ ể
áp d ng cách này đ  tìm các lo i tài li u d ng ụ ể ạ ệ ạ ppt, pdf, doc, rtf, zip, 
rar, ...
Thí d  2: nh p vào ô tìm ki m c a Google ụ ậ ế ủ vi tính filetype:html 
Google s  li t kê nh ng File html có t  vi tính.ẽ ệ ữ ừ



   



   



   



   

11. Tìm Web Site có t  khóa liên quan v i nhauừ ớ

Google s  tìm nh ng Web Site có t  khóa gi ng nhau.ẽ ữ ừ ố
Cú pháp: related:t  khóaừ
Thí d  nh p vào ô tìm ki m c a Google ụ ậ ế ủ related: cách tìm 
ki m trên googleế  . Thi Google s  li t kê nh ng Web Site có t  ẽ ệ ữ ừ
khóa liên quan v i ớ cách tìm  ki m  trên googleế  .



   



   

12. Có th  s  d ng m t trong các đi u ki n và thông s  trên ho c ể ử ụ ộ ề ệ ố ặ
ghép chúng l i v i nhauạ ớ :

Thí du nh p vào ô tìm ki m c a Google: ậ ế ủ vi tính filetype:html site:svaptech.info s  ẽ
cho k t qu  là t t c  các File html có n i dung vi tính trên Web Site svaptech.infoế ả ấ ả ộ  



   

13. Tìm thông tin b ng h i đáp trên Google:ằ ỏ
Google v a tung ra d ch v  tìm ki m thông tin b ng hình th c h i đáp d a trên ừ ị ụ ế ằ ứ ỏ ự
c  s  l u tr  thông tin kh ng l  c a mình. Thông qua d ch v  này ng i dùng có ơ ở ư ữ ổ ồ ủ ị ụ ườ
th  đ c đ nh h ng đ n các trang web có ch a đ y đ  thông tin nh t theo theo ể ượ ị ướ ế ứ ầ ủ ấ
m c đích.ụ
Ví d  1 :ụ khi gõ t  khóa ừ “What is Computer?” k t qu  đ u tiên mà Google cung ế ả ầ
c p là dòng ch  b ng ti ng Vi t ấ ữ ằ ế ệ “Nh ng đ nh nghĩa trên web cho Computer”,ữ ị  khi 
nh n vào k t n i này thì Google s  cung c p cho chúng ta cac đ nh nghĩa v  ấ ế ố ẽ ấ ị ề
Computer t  nhi u trang web khác nhau. Còn n u đ n thu n ch  gõ vào t  khóa ừ ề ế ơ ầ ỉ ừ
“Computer” thì Google s  li t kê h ng hà sa s  các trang web có t  Computer mà ẽ ệ ằ ố ừ
chúng ta h u nh  không th  nào mò ra đ c b t kỳ m t đ nh nghĩa nào v  ầ ư ể ượ ấ ộ ị ề
Computer trong danh sách li t kê kh ng l  đóệ ổ ồ
Ví d  2ụ : “Who is Ho Chi Minh?” Google s  cung c p  web có đăng đ y đ  ti u ẽ ấ ầ ủ ể
s  Bác H  b ng ti ng Anh, trong đó có đ ng d n đ n ti u s  c a Bác H  đăng ử ồ ằ ế ườ ẫ ế ể ử ủ ồ
trong b  t  đi n bách khoa tr c tuy n Wikipedia (tr c thu c b  đ i t  đi n bách ộ ừ ể ự ế ự ộ ộ ạ ừ ể
khoa Encyclopedia), g m h u h t m i t  li u liên quan đ n Bác. Còn n u ch  ồ ầ ế ọ ư ệ ế ế ỉ
đ n thu n gõ vào t  khóa “Ho Chi Minh” thì Google l i li t kê các trang web liên ơ ầ ừ ạ ệ
quan đ n đ a danh thành ph  H  Chí Minh h n là các thông tin liên quan đ n ti u ế ị ố ồ ơ ế ể
s  c a Bác H .ử ủ ồ



   



   



   



   

Hy v ng v i nh ng thông tin đã ọ ớ ữ
cung c p  trên, b n có th  s  ấ ở ạ ể ử

d ng Google m t cách hi u qu  ụ ộ ệ ả
h n đ  khai thác ngu n tài nguyên ơ ể ồ

r ng l n và vô cùng qúy giá t  ộ ớ ừ
Internet. 

   Thanks!



   

The End!



   


