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I. Giới	  thiệu	  chung	  

Solr	  là	  một	  nền	  tảng	  (platform)	  tìm	  kiếm	  mã	  nguồn	  mở.	  Nó	  bao	  gồm	  các	  chức	  năng	  tìm	  kiếm	  
như	  full-‐text	  search,	  hit	  highlighting,	  faceted	  search,	  near	  real-‐time	  indexing,	  clustering	  động,	  
tích	  hợp	  database,	  xử	  lý	  rich	  document	  (ví	  dụ	  Word	  và	  Pdf)	  và	  geospatial	  search	  

	  

II. Cài	  đặt	  

Cơ bản 

Bạn	  sẽ	  cần	  JRE	  (Java	  Runtime	  Environment)	  phiên	  bản	  1.6	  trở	  lên.	  Có	  thể	  tải	  tại	  đây	  :	  
http://java.sun.com/javase/downloads	  	  

Cài đặt Solr 

Solr	  hiện	  tại	  có	  thể	  tìm	  thấy	  ở	  đây	  	  http://lucene.apache.org/solr	  	  
	  
Nếu	  hệ	  điều	  hành	  của	  bạn	  là	  Linux/Unix/OSX	  thì	  tải	  file	  có	  đuôi	  là	  .gzip.	  Còn	  hệ	  điều	  hành	  
Windows	  thì	  tải	  file	  có	  đuôi	  là	  .zip	  
	  
Giải	  thích	  đôi	  chút	  về	  Solr	  :	  Solr	  chạy	  bên	  trong	  một	  Java	  servlet	  container	  như	  Tomcat,	  Jetty	  
hay	  Resin.	  Các	  bước	  để	  cài	  đặt	  như	  sau	  
	  

1. Giải	  nén	  Solr	  đến	  thư	  mục	  mong	  muốn	  của	  bạn.	  
2. Mở	  folder	  sau	  :	  …\solr-‐4.4.x\example\	  



3. Chạy	  bằng	  cmd	  :	  cd	  …\solr-‐4.4.x\example\	  
4. Chạy	  lệnh	  :	  java	  –jar	  start.jar	  

Lệnh	  này	  sẽ	  khởi	  động	  Solr	  trên	  Jetty.	  
	  

III. Chạy	  Solr	  

Sau	  khi	  đã	  cài	  đặt	  như	  các	  bước	  trên,	  hãy	  truy	  cập	  vào	  Solr	  như	  sau:	  
http://_hostname_:8983/solr	  (thường	  dùng	  nhất	  là	  http://localhost:8983/solr)	  

Nếu	  sau	  đó	  trình	  duyệt	  hiện	  ra	  tương	  	  tự	  thế	  này	  tức	  là	  bạn	  đã	  cài	  đặt	  và	  chạy	  thành	  công:	  

	  

Figure	  1	  Giao	  diện	  quản	  lý	  Solr	  
	  

IV. Configuration	  

Có	  2	  file	  config	  chính	  là:	  schema.xml	  và	  solrconfig.xml	  
Schema.xml	  dùng	  để	  config	  các	  field	  (trường)	  dữ	  liệu,	  cách	  lưu	  trữ	  dữ	  liệu	  để	  sau	  này	  ta	  lưu	  
data	  vào	  đó.	  
Solrconfig.xml	  dùng	  để	  config	  các	  chức	  năng	  (cụ	  thể	  ở	  đây	  là	  các	  request	  handlers	  và	  các	  tính	  
năng	  khác)	  
2	  file	  này	  nằm	  trong	  thư	  mục	  solr-‐4.4.x\example\solr\collection1\conf	  
	  
Có	  thể	  truy	  cập	  file	  Solrconfig.xml	  bằng	  cách	  vào	  Admin	  của	  Solr	  (view-‐only)	  :	  
http://localhost:8983/solr/#/collection1/config	  
	  



	  
Chọn	  collection1	  -‐>	  Config	  thì	  sẽ	  xem	  được	  file	  Solrconfig.xml	  trực	  tiếp	  

	  

Cách thêm trường mới 

	  
Để	  thêm	  trường	  mới	  (parameter/field/schema	  v.v…),	  tìm	  file	  Schema.xml	  và	  mở	  notepad++	  để	  
edit	  như	  sau	  
	  

	  
	  
Ví	  dụ	  ta	  muốn	  thêm	  một	  trường	  là	  «	  answer	  »	  vào	  Schema.xml	  để	  sau	  này	  thêm	  mới	  các	  data	  
vào	  trường	  đó	  -‐>	  index	  ;	  thì	  phải	  thêm	  dòng	  này,	  ví	  dụ	  
	  
	  	  	  <field	  name="answer"	  type="text_general"	  indexed="true"	  stored="true"	  
multiValued="true"/>	  
	  
Các	  phần	  như	  “type”,	  “indexed”,	  “stored”	  và	  “multiValued”	  là	  các	  attribute	  (thuộc	  tính)	  của	  
trường	  đó.	  Và	  1	  trường	  có	  các	  thuộc	  tính	  như	  sau:	  

	   	  



-   default  

• Đây là giá trị mặc định cho trường này nếu không đc gán khi add document (sẽ giải 
thích phần add document ở mục sau) 

-   indexed=true|false  

• “True” nếu trường này cần được đánh chỉ mục (indexed). Một trường có thể tìm được 
(searchable), sắp xếp được (sortable) và chỉnh sửa (facetable) nếu và chỉ nếu nó được 
indexed (thật ra cũng không rõ cái facetable nghĩa là gì vì chưa thử và cũng không có 
nhu cầu thử). 

-   stored=true|false  

• “True” nếu trường này cần được lưu vĩnh viễn trong phần data của Solr. Nếu là “False” 
thì lần sau khởi động sẽ phải add lại và index lại. 

-   compressed=true|false  

• “True” nếu trường này cần được lưu trữ bằng dạng nén Gzip (áp dụng cho các kiểu 
trường nén được  (compressible)) 

-   compressThreshold=<integer>  
-   multiValued=true|false  

• “True” nếu trường này có thể chứa nhiều giá trị cho mỗi document. Ví dụ: nó có thể 
xuất hiện nhiều lần trong một document. 

-   omitNorms=true|false  

• Đây có thể được coi là một option nâng cao.  
• Để là “true” để bỏ qua việc chuẩn hoá với trường này (sẽ vô hiệu hoá việc chuẩn hoá 

độ dài và làm tăng thời gian index cho trường này, do đó sẽ tiết kiệm đc bộ nhớ). Chỉ 
có các trường full-text hoặc các trường cần tăng thời gian index mới cần chuẩn hoá.  

-  type 

• Loại lưu trữ. Có rất nhiều loại lưu trữ như: date, binary, string, text, text_general, uuid 
… tuỳ thuộc vào mục đích của chúng ta khi sử dụng. 

• Ta có thể thêm/chỉnh sửa phần type này bằng cách thêm thẻ <fieldtype> như sau 

    <fieldType name="pfloat" class="solr.FloatField"/> 

Lưu ý: Loại lưu trữ rất ảnh hưởng đến thuật toán  tìm kiếm cũng như các chức năng khác. 
Ví dụ, loại “text_general” sẽ lưu dạng text, nhưng các từ trong này sẽ được tokenized 
(tách ra) riêng biệt (phù hợp với các module như spellchecker v.v…), nhưng loại “string” sẽ 
lưu nguyên văn cả câu/đoạn mà không tách bất cứ câu nào ra. Loại này sẽ phù hợp với 
các module như prefix suggestion/sentence suggestion. 

Ta có thể tự định nghĩa một loại lưu trữ khác, ví dụ tiếng Việt chẳng hạn (text_vi) tuy nhiên 
ta phải code và embed class tiếng Việt này cũng như file stopwords và các modules 
tokenized vào Solr. Việc này cần thời gian nghiên cứu thêm vì hiện tại 1-2 cá nhân rất khó 
có thể thêm ngôn ngữ mới vào Solr, trừ phi có nguyên 1 đội nghiên cứu và phát triển. Ví dụ 
sẽ có dạng như sau: 



 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Đại khái sẽ có dạng như thế, nhưng phần filter class 
sẽ phải code riêng ra 

Cách thêm Request Handler 

Request Handler là một trong những function mạnh nhất và phổ biến nhất hiện nay. Một 
trong những request handler mặc định mà Solr đang cung cấp cho chúng ta là: 
SearchHandler, Spellchecker, Suggestion, Update, v.v… (Tất nhiên sẽ phải config thêm) 

§ Search Handler: http://wiki.apache.org/solr/SearchHandler (truy cập vào đây để đọc 
hướng dẫn config search handler) 

 

Đây là nội dung trong file Solrconfig.xml thể hiện phần config Search Handler 

Mặc định thì SearchHandler của Solr chạy khá mượt, tức là có thể dùng ngay không cần 
edit trong file Solrconfig.xml làm gì. Tuy nhiên nếu để tăng performance hoặc customize 
thì có thể chỉnh ở đây. Ví dụ ở ảnh trên tác giả đã boost việc ưu tiên tìm kiếm cho trường 
question lên mũ 100 lần (so với các trường khác).  

  



§ Update Request Handler 

 

Đây là nội dung trong file Solrconfig.xml thể hiện phần config Update Request Handler 

Tương tự như Search Handler thì Solr đã cung cấp chức năng này khá tốt, hầu như 
không phải tuỳ chỉnh gì. 

§ Spell Checker: http://wiki.apache.org/solr/SpellCheckComponent 

Với module Spellchecker này thì ta phải config 1 chút. Truy cập vào link trên, ta sẽ thấy 
có nhiều cách để check phần chính tả (spellchecker). 

 



 

Đây là phần config cho module Spellchecker trong Solrconfig.xml. Nhìn qua ta có thể 
thấy Spellchecker có thể sử dụng rất nhiều  thuật toán khác nhau (để sử dụng chỉ cần 
bỏ dấu quote). Có thuật toán thì sử dụng distance (như kiểu Levenshtein), có thuật toán 
sử dụng Word Break, có thuật toán sử dụng ngữ liệu kiểu file-based spell checker, v.v… 

V. Thêm	  document	  vào	  Solr	  

Ở	  đây	  tôi	  giới	  	  thiệu	  3	  cách	  thêm	  document	  vào	  Solr	  (sau	  khi	  thêm	  document	  thì	  Solr	  sẽ	  tự	  
động	  index	  cho	  chúng	  ta)	  
	  
Chạy bằng cmd 

1. Truy	  cập	  vào	  thư	  mục	  example/exampledocs	  trên	  cmd	  
2. Chạy	  lệnh	  sau	  

	  
Lệnh	  này	  sẽ	  add	  tất	  cả	  các	  file	  có	  đuôi	  .xml	  trong	  thư	  mục	  đó	  để	  add	  vào	  server	  

3. Commit	  lên	  server	  bằng	  cách	  thay	  tham	  số	  sau	  java	  bằng	  

	  

	   	  



Chạy bằng Solr admin 

1. Chọn	  collector1	  (hoặc	  bất	  cứ	  collector	  nào	  bạn	  tự	  tạo	  ra)	  

	  Sau	  đó	  chọn	  Documents 	  
2. Lúc	  này	  màn	  hình	  hiện	  ra	  như	  sau,	  bạn	  hãy	  chọn	  XML	  ở	  dưới	  phần	  Document	  Type.	  Và	  

copy	  các	  trường	  bạn	  muốn	  index	  vào	  phần	  Document(s)	  như	  sau	  

	  

3. Ấn	  Submit.	  Lúc	  này	  khi	  thành	  công	  sẽ	  báo	  lại	  là	  success.	  

Lưu	  ý:	  Format	  của	  phần	  document	  này	  sẽ	  có	  dạng	  như	  sau	  



	  

(Thao	  khảo	  example/exampledocs)	  

Ngoài	  ra	  chúng	  ta	  còn	  có	  thể	  upload	  file	  có	  sẵn	  bằng	  cách	  chọn	  các	  file	  .xml	  có	  định	  dạng	  
tương	  tự	  như	  trên	  và	  up	  lên	  Solr	  

	  

Chỉ	  cần	  ấn	  Browse	  và	  chọn	  file	  bạn	  cần	  upload	  

Chạy bằng lệnh trên Eclipse/Netbeans 

	  
1. Đoạn	  code	  sau	  mô	  tả	  việc	  add	  các	  trường	  vào	  document	  

SolrInputDocument doc = new SolrInputDocument(); 
    doc2.addField( "id", "B0011"); 
    doc2.addField( "name", "SolrConfig"); 
    doc2.addField( "price", 20 ); 



	  
(Trong	  đó,	  các	  trường	  id,	  name	  và	  price	  phải	  được	  khai	  báo	  trong	  file	  schema.xml)	  
	  
2. Tạo	  Collection	  cho	  SolrDoc	  

Collection<SolrInputDocument> docs = new ArrayList<SolrInputDocument>(); 
    docs.add( doc1 ); 
    docs.add( doc2 ); 

	  
3. Add	  document	  đó	  lên	  Solr	  

server.add( docs ); 

	  
4. Cuối	  cùng,	  commit	  lên	  server	  

server.commit(); 

	  
Lưu	  ý:	  Có	  thể	  không	  cần	  add	  trường	  id	  bằng	  tay	  vì	  ta	  có	  thể	  tuỳ	  chỉnh	  cho	  trường	  id	  là	  tự	  động	  
(sẽ	  có	  hướng	  dẫn	  cụ	  thể	  ở	  mục	  sau)	  
	  

VI. Xoá	  dữ	  liệu/document	  trên	  Solr	  Admin	  

Lặp	  lại	  các	  bước	  như	  phần	  add	  document	  ở	  mục	  V.	  Chỉnh	  phần	  Document	  Type	  thành	  XML	  
và	  paste	  đoạn	  code	  sau	  

<delete><query>*:*</query></delete><commit/>	  
Vào	  phần	  Document(s)	  
	  

	  

	   	  



VII. Tìm	  kiếm	  trên	  Solr	  Admin	  

	  
Truy	  cập	  phần	  tìm	  kiếm	  như	  sau:	  
1. Chọn	  collection1	  -‐>	  Query	  

	  
Chọn	  Query	  như	  hình	   	  



2. Sau	  đó	  chạy	  query	  như	  sau:	  

	  
Lưu	  ý:	  dấu	  “,”	  là	  để	  ngăn	  cách	  giữa	  các	  từ	  (ta	  có	  thể	  hiểu	  là	  dấu	  cách).	  Nếu	  ta	  gõ	  dấu	  cách	  
thì	  query	  sẽ	  bị	  lỗi	  vì	  ở	  đây	  chúng	  ta	  đang	  sử	  dụng	  với	  góc	  nhìn	  là	  developer.	  Ví	  dụ	  như	  lên	  
google	  khi	  ta	  tìm	  từ	  “FPT	  là	  gì”	  thì	  trên	  URL	  nó	  sẽ	  là	  “FPT+là+gì”.	  Còn	  ở	  đây	  thì	  dấu	  “,”	  sẽ	  có	  

vai	  trò	  tương	  tự	  như	  dấu	  “+”	  trên	  Google.	  
	  

Format	  của	  phần	  “q”	  sẽ	  là	  dạng	  *:*	  với	  *	  ở	  bên	  trái	  là	  tên	  trường	  (ví	  dụ	  ở	  đây	  là	  question),	  
*	  bên	  phải	  sẽ	  là	  giá	  trị	  (ví	  dụ	  ở	  đây	  là	  “FPT,là,gì”).	  Nếu	  để	  default	  thì	  nó	  sẽ	  ra	  toàn	  bộ.	  
Tương	  tự	  nếu	  cần	  tìm	  cho	  trường	  answer	  thì	  sẽ	  phải	  là	  “answer:Chủ,tịch,FPT”.	  Nếu	  muốn	  
tìm	  cả	  2	  trường	  question	  và	  answer	  thì	  sẽ	  là	  “question:FPT,là,gì	  AND	  answer:FPT,là”	  
	  
Lưu	  ý	  lần	  2:	  Đây	  chỉ	  là	  một	  search	  engine	  chứ	  ko	  phải	  máy	  giải	  đáp	  nên	  máy	  sẽ	  trả	  lại	  phần	  
text/document	  nào	  liên	  quan	  nhất.	  
	  

3. Các	  parameters:	  http://wiki.apache.org/solr/CommonQueryParameters	  	  
- df:	  default	  field.	  Nếu	  khai	  báo	  ở	  đây	  nó	  sẽ	  overwrite	  trường	  mặc	  định	  trong	  Schema.xml	  
- fl:	  field	  list.	  Một	  option	  để	  hiển	  thị	  kết	  quả	  theo	  field	  list	  này	  (mặc	  định	  là	  từ	  lớn	  đến	  bé).	  

Ví	  dụ	  ta	  muốn	  hiển	  thị	  các	  kết	  quả	  tìm	  kiếm	  theo	  score	  từ	  cao	  đến	  thấp,	  ta	  sử	  dụng:	  
“fl:*,score”.	  



	  
	  

- fq:	  filter	  query.	  Parameter	  này	  được	  sử	  dụng	  để	  xác	  định	  một	  truy	  vấn	  (query)	  mà	  có	  thể	  
giới	  hạn	  tập	  hơp	  kết	  quả/documents	  được	  trả	  lại	  mà	  không	  làm	  ảnh	  hưởng	  đến	  score.	  Ví	  
dụ:	  fq=popularity:[10	  TO	  *]	  dùng	  để	  trả	  về	  các	  tập	  kết	  quả/documents	  có	  độ	  phổ	  biến	  cao	  
hơn	  10.	  	  

Lưu	  ý:	  Có	  thể	  dùng	  nhiều	  lần	  tham	  số	  này	  bằng	  cách	  dùng	  toán	  tử	  “&”.	  Ví	  dụ	  	  
fq=popularity:[10	  TO	  *]&	  fq=section:0	  hoặc	  toán	  tử	  “+”	  như	  fq=+popularity:[10	  TO	  *]	  
+section:0.	  

	  

Mọi	  thắc	  mắc	  xin	  liên	  hệ:	  

Email:	  contact@linhkid.com	  
Skype:	  linhkid91	  

	  


