
Chỉ dẫn

Phần này là minh họa PowerPoint nhằm giới thiệu với bạn những
khái niệm Internet.

Phần này của bài không cần kết nối internet và nhằm làm nguồn
thông tin tham khảo.

Phần này của bài nên được xem qua trước khi sử dụng phần hướng
dẫn thực hành.

BÀI 1 Khái niệm Internet



Chủ đề
– Những khái niệm Internet căn bản
– Lịch sử Internet
– Cấu trúc Internet
– Các loại thông tin
– Đánh giá thông tin
– Công cụ & Kỹ thuật tìm kiếm
– Nghiên cứu thông tin y học/y sinh học
– Quản lý nguồn tài liệu Internet
– Tóm tắt



Thuật ngữ Internet cơ bản

• Internet là gì?
– Mạng của các mạng máy vi tính
– Viễn thông
– Giao thức
– Công dụng

• Các mạng thông tin
– Thư viện
– Trung tâm nghiên cứu



Giao thức & Công dụng Internet

• E-mail
• TCP/IP
• FTP
• HTML
• HTTP
• TELNET



Mạng của các mạng thông tin

• Các mạng thư viện
– Nội bộ - Một đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu
– Vùng – Một nhóm các đại học
– Quốc gia - Một mạng quốc gia
– Quốc tế – Thư viện WHO  

http://www.who.int/library/

http://www.who.int/library/


Here is the homepage of the WHO Library.

WHO Library Website



The Internet Address or URL

Trang này được xem trong trình
duyệt Internet Explorer. Các trình
duyệt giúp máy tính đọc được
ngôn ngữ đánh dấu siêu liên kết
(HTML)

Địa chỉ URL được gõ vào đây.



Entering a URL address in the address box

Sau khi nhập địa chỉ URL vào hộp địa chỉ, 
nhấp “Go” hoặc ấn phím ENTER. Trong thí
dụ này ta đã nhập http://www.who.int để vào
trang web WHO



Hypertext links

Liên kết đến các trang khác thường 
được gạch dưới hoặc có màu khác. 



Forward and back navigation buttons

Những nút mũi tên trên thanh công 
cụ giúp người dùng di chuyển lui và 
tới các trang web.



Home page button

Biểu tượng ngôi nhà trên thanh công 
cụ sẽ đưa bạn đến Trang Chủ mặc 
định của trình duyệt.



Các loại thông tin
• Các danh mục thư viện
• Đa phương tiện
• Công cụ tham khảo
• Tạp chí, nhật báo & tuần báo
• Cơ sở dữ liệu



Nguồn thông tin
• Học viện
• Cơ quan chính phủ
• Nhà xuất bản

– Cơ sở dữ liệu thương mại
– Phi lợi nhuận

• Tổ chức chuyên ngành-
• Cơ quan quốc tế- http://www.who.int/tdr/

http://www.who.int/tdr/


Công cụ tìm kiếm Internet

• Cần các công cụ tìm kiếm nào?
– Thư mục
– Bộ máy tìm kiếm
– Bộ máy siêu tìm kiếm
– Trang web ẩn



Thư mục

• Thư mục là gì?
– Một tập tin được dùng để tổ chức các tài 

liệu internet thành thư mục.
– Loại Thư mục

• Tổng quát-
– Bao gồm nhiều chủ đề

• http://www.yahoo.com
• Thư mục chủ đề

– Bao gồm những chủ đề đặc thù

http://www.yahoo.com/


Bộ máy tìm kiếm

• Bộ máy tìm kiếm
– Bộ máy tìm kiếm là gì?
– Thành phần của một bộ máy tìm kiếm
– Tùy chọn tìm kiếm

• Hộp tìm kiếm: Google- http://www.google.com
• Ngôn ngữ tự nhiên: http://sp.ask.com/docs/help/

http://www.google.com/
http://sp.ask.com/docs/help/


The Google search engine

Đây là bộ máy tìm kiếm Google. Gõ câu 
hỏi vào hộp tìm kiếm Google và nhấp vào 
nút “Google Search”.



Search results on Google

Đây là cách Google hiển thị các kết quả 
tìm kiếm. Theo liên kết đến các trang web 
bạn muốn xem.



Bộ máy siêu tìm kiếm
• Bộ máy siêu tìm kiếm là gì?
• Thí dụ

– Dogpile 
• http://www.dogpile.com/

– Metacrawler 
• http://www.metacrawler.com/index.html

• Tại sao sử dụng Bộ máy siêu tìm 
kiếm?

http://www.dogpile.com/
http://www.metacrawler.com/index.html


Web ẩn

• Web ẩn là gì?
– http://library.rider.edu/scholarly/rlackie/Invis

ible/Inv_Web.html
– http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/G

uides/Internet/InvisibleWeb.html
• Thư mục Web ẩn

– http://www.invisible-web.net/
– http://infomine.ucr.edu/

http://library.rider.edu/scholarly/rlackie/Invisible/Inv_Web.html
http://library.rider.edu/scholarly/rlackie/Invisible/Inv_Web.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html
http://www.invisible-web.net/
http://infomine.ucr.edu/


Kỹ thuật tìm kiếm Web
• Tìm kiếm

– Công cụ gì?

• Loại tìm kiếm
– Duyệt
– Tìm kiếm từ khóa
– Tìm kiếm toàn văn



Tìm kiếm Boolean
• Tìm kiếm Boolean đầy đủ

• Ngôn ngữ định sẵn trong khuôn điền 
vào của người dùng.



Tìm kiếm Boolean đầy đủ

• Sử dụng toán tử
– AND
– OR
– NOT

• Mức độ liên quan



Toán tử AND

• Câu hỏi - Thông tin về Malaria  AND 
Parasite

Malaria Parasite



Toán tử OR

• Câu hỏi - Malaria OR Parasite

Malaria Parasite



Toán tử NOT

• Parasite NOT Malaria

ParasiteMalaria



Kỹ thuật tìm kiếm nâng cao -
Mẹo

• Rút gọn
• Tìm kiếm gần đúng

– Tìm kiếm cụm từ
– Toán tử Near

• Phân biệt chữ hoa



Kỹ thuật tìm kiếm khác

• Tìm kiếm vùng cụ thể
– Tên bài báo
– Ngày tháng
– Địa chỉ URL

• Giới hạn ngôn ngữ



Đánh giá thông tin Web
• Tiêu chuẩn đánh giá

• Tính chính xác
• Tính thẩm quyền
• Tính cập nhật
• Tính phổ biến
• Tính khách quan

• Tiêu chuẩn đánh giá thông tin y học
– http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/evalu

atinghealthinformation.html

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/evaluatinghealthinformation.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/evaluatinghealthinformation.html


Tài liệu Internet miễn phí
• Toàn văn
• Tài liệu tham khảo
• Danh mục thư viện
• Tạp chí
• Thông tin chính phủ
• Cơ sở dữ liệu nghiên cứu
• Cơ sở dữ liệu nhà xuất bản
• Nhóm hội thảo
• Tin tức



Thông tin y học trên Internet

• Thư mục
– http://dir.yahoo.com/Health/Medicine/
Thư mục chủ đề
– Thư mục y học

• Cơ sở dữ liệu - http://omni.ac.uk/
– Y học

• Tạp chí điện tử

http://dir.yahoo.com/Health/Medicine/
http://omni.ac.uk/


Cơ sở dữ liệu

• Chính phủ
http://www.nlm.nih.gov/hinfo.html

• Các tổ chức y tế quốc tế
http://whqwings.who.int/RIS/RISWEB.isa
http://www.who.int/tdr/topmenu/databases.htm

• Các viện giáo dục
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

http://www.nlm.nih.gov/hinfo.html
http://whqwings.who.int/RIS/RISWEB.isa
http://www.who.int/tdr/topmenu/databases.htm
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl


Searching within the NLM website

Đây là cơ sở dữ liệu Thư viện Y khoa 
Quốc gia (NLM). Bạn có thể tìm kiếm 
trong trang này từ hộp tìm kiếm.



HireWire Press free article database

Đây là cơ sở dữ liệu HireWire Press miễn phí. 
Người dùng có thể truy cập hơn 740.000 bài báo 
toàn văn.



Tạp chí

• http://www.pubmedcentral.com/
• http://www.biomedcentral.com
• http://www.freemedicaljournals.com/
• http://bmj.com/
• http://www.doaj.org/
• http://dmoz.org/Health/Medicine/Journals/
• http://www.inasp.org.uk/ajol/index.html

http://www.biomedcentral.com/
http://bmj.com/
http://dmoz.org/Health/Medicine/Journals/


FreeMedicalJournals.com

FreeMedicalJournals.com liệt 
kê những trang tạp chí cho 
phép sử dụng miễn phí. Các 
tạp chí được liệt kê theo ABC, 
chuyên ngành và ngôn ngữ.



BioMed Central

BioMed Central là nhà xuất bản truy cập mở 
giúp mọi người truy cập miễn phí các bài báo 
đã xuất bản. Các tạp chí được tác giả trả tiền.



PubMed Central

PubMed Central là kho miễn phí các bài báo đã 
được lưu trữ.



Tài liệu Internet có trả tiền

• Tên tài liệu tham khảo
• Danh sách báo định kỳ
• Tạp chí điện tử
• Sách giáo khoa điện tử
• Cơ sở dữ liệu trực tuyến



Quản lý tài liệu Internet

• Bookmarks
– Bookmarks là gì?

• Netscape

• Favorites
• Internet Explorer

• Hoạt động không trực tuyến



Adding favorites 1

Thêm một trang vào Favorites bằng 
cách nhấp vào liên kết trên thanh 
công cụ. 



Adding favorites 2

Hiện giờ bạn có thể đặt tên Favorite mới. 



Adding favorites 3

Khi bạn chọn Favorites trên thanh 
công cụ, bạn có thể thấy trang của 
bạn đã được thêm vào danh sách. 



This is the end of Module 1

Đến đây kết thúc Bài 1

Có một sách thực hành đi kèm phần này. Sách 
sẽ hướng dẫn bạn các chủ đề đã minh họa, 
cùng với các bài tập.
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