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I. Giới thiệu  

I.1 Mục tiêu của đề tài nhánh 

Trong tính toán ngôn ngữ học (linguistic computing) một tài nguyên rất cần 

thiết đó là các kho ngữ liệu song ngữ song song (parallel corpus). Các kho ngữ 

liệu song ngữ song song này có thể được sữ dụng cho nhiều mục tiêu khác 

nhau như : nghiên cứu ngôn ngữ học so sánh, tìm kiếm thông tin xuyên ngữ, 

dịch máy .v.v. Các kho ngữ liệu song ngữ này là nguồn tài nguyên để các ứng 

dụng có thể học các tương ứng của các đơn vị ngôn ngữ (từ, ngữ, câu, đoạn, 

văn bản ...) của hai ngôn ngữ, từ đó giải quyết các vấn đề liên quan. Kết quả 

của các bài toán trên phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn và chất lượng của kho 

ngữ liệu song song được sử dụng. Trên thế giới đã có rất nhiều kho ngữ liệu 

song ngữ song song được xây dựng để phục vụ cho các mục tiêu như trên (xin 

xem chi tiết ở phần II). Hiện nay chưa có một kho ngữ liệu song song Anh - 

Việt được công bố chính thức và cho phép cộng đồng nghiên cứu liên quan đến 

có thể chia sẽ sử dụng  cho các mục tiêu nghiên cứu. Do đó đề tài nhánh này 

nhằm nghiên cứu các cách tiếp cận xây dựng kho ngữ liệu song ngữ song 

song, cấu trúc và định dạng lưu trữ của các kho ngữ liệu song ngữ song song 

và các tiêu chí và phương pháp đánh giá một kho ngữ liệu song ngữ song song 

Anh – Việt. Trong khuôn khổ cho phép của kinh phí đề tài, mục tiêu của đề 

tài nhánh là xây dựng được một kho ngữ liệu song ngữ Anh – Việt song 

song gióng hàng đến mức câu (Sentence Aligment) gồm 100.000 cặp câu 



song song Anh – Việt trong đó 80.000 cặp câu cho các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội và 20.000 cặp câu cho lĩnh vực tin học và các công cụ hỗ trợ để 

tiếp tục xây dựng và khai thác kho ngữ liệu song ngữ này. 

Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin được thống nhất một số thuật ngữ liên 

quan trong phần dưới đây. 

I.2 Một số định nghĩa căn bản 

Định nghĩa 1 : Kho ngữ liệu (corpus)  

Theo EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards)  

kho ngữ liệu là một tập hợp các mảnh ngôn ngữ (pieces of language) được chọn 

lựa và sắp xếp theo một số tiêu chí ngôn ngữ học rõ ràng để được sử dụng 

như một mẫu của ngôn ngữ 

Kho ngữ liệu số hóa (computer corpus) : là kho ngữ liệu được mã hóa theo một 

chuNn nhất định và đồng nhất để có thể khai thác cho các ứng dụng khác nhau 

Định nghĩa 2 : Một tập các văn bản (tài liệu) được viết bằng nhiều ngôn ngữ thì 

gọi là kho ngữ liệu đa ngữ  (multilingual corpora). 

Định nghĩa 3 : Một tập các văn bản (tài liệu) trong các ngôn ngữ khác nhau mà 

có cùng chủ đề chính thì được gọi là kho ngữ liệu (có thể) so sánh (comparable 

corpus). 



Định nghĩa 4 : Kho ngữ liệu song song (Parallel Corpus) là một tập các văn bản 

(tài liệu) trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có một ngôn ngữ nguồn và 

một (hoặc nhiều) ngôn ngữ đích (được dịch từ ngôn ngữ nguồn). 

Định nghĩa 5 : Sự gióng hàng (Alignment) của các tài liệu song ngữ  trong kho 

ngữ liệu song ngữ có thể ở các múc như sau 

• Mức tài liệu (Document Alignment) :  Các tài liệu trong kho ngữ liệu 

được gióng hàng đôi một, tài liệu này là bản dịch của tài liệu kia 

• Mức đoạn (Paragraph Alignment) : Các đoạn trong 2 tài liệu của 2 

ngôn ngữ sẽ được gióng hàng, đoạn này sẽ là bản dịch của đoạn kia 

• Mức câu (Sentence Alignment) : Các tài liệu song ngữ được gióng 

hàng ở mức câu : câu này là bản dịch của câu kia 

• Mức ngữ (Phrase Alignment) : Các ngữ trong cặp câu sẽ được gióng 

hàng từng đôi một : ngữ này lả bản dịch của ngữ kia 

• Mức Từ (Word Alignment) : các từ trong câu sẽ được gióng hàng 

từng cặp : từ này là từ dịch của từ kia 

II. Nghiên cứu liên quan trên thế giới và trong nước 

II.1 Nghiên cứu các kho ngữ liệu song ngữ trên thế giới 

II.1.1 Một số kho ngữ liệu song ngữ trên thế giới 

Trên thế giới hiện có rất nhiều kho ngữ liệu song ngữ song song được chia sẽ 

miễn phí cho cộng đồng nghiện cứu. Dưới đây chúng tôi xin phép được liệt kê sơ 



lược một vài kho ngữ liệu song ngữ song song tiêu biểu (theo đánh giá chủ quan 

của chúng tôi) 

Kho ngữ liệu song ngữ song song được xây dựng từ sự hỗ trợ của dự án 

EuroMatrix (tham khảo tại địa chỉ http://www.euromatrix.net/). Kho ngữ liệu này 

gồm các cặp ngôn ngữ khác nhau được lấy nguồn từ các kỷ yếu (proceeding) của 

Quốc hội Châu Âu (European Parliament) từ năm 1996 – 2006 [10]. Kho ngữ 

liệu song ngữ song song này gồm 9 cặp ngôn ngữ như được liệt kê dưới đây (số 

liệu theo [10]). Kho ngữ liệu song ngữ song song này được chia sẽ miễn phí cho 

mục tiêu nghiên cứu tại địa chỉ http://www.statmt.org/europarl/ 



 

 

Parallel Corpus (L1-L2) Sentences L1 Words L2 Words 

Danish-English 1,304,947 34,169,707 36,225,880 

German-English 1,313,096 34,700,362 36,663,083 

Greek-English 662,090 18,834,758 18,827,241 

Spanish-English 1,304,116 37,870,751 36,429,274 

Finnish-English 1,257,720 24,895,790 34,802,617 

French-English 1,334,080 41,573,117 37,436,222 

Italian-English 1,251,315 36,411,166 36,510,033 

Dutch-English 1,326,412 36,784,168 36,690,392 

Portuguese-English 1,287,757 37,342,426 36,355,907 

Swedish-English 1,164,536 28,882,142 32,053,628 

Kho ngữ liệu song ngữ song song Anh-Pháp, Canadian Hansard Corpus, 

của hiệp hội dữ liệu ngôn ngữ học (Linguistic Data Consortium- LDC) kho 



ngữ liệu này gồm 2.8 triệu cặp câu (theo 

http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId=LDC95T20).  Dữ liệu 

văn bản thuần chủ yếu được lấy từ trang web của Quốc hội Canada 

http://www.parl.gc.ca. 

JENAAD Japanese – English Parallel Corpus do Masao Utiyama và  

Hitoshi Isahara xây dựng, bao gồm 45.000 cặp câu, trong đó có 15.000 

câu được canh theo tỉ lệ 1:1 và 30.000 câu theo tỉ lệ 1:n. (2003). 

Kho ngữ liệu song ngữ song song Hoa – Anh PKU 863 của đại học Bắc kinh gồm 

hơn 200.000 cặp câu thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế xă hội khác nhau (tham 

khảo http://www.ling.lancs.ac.uk/corplang/863parallel/ ) 

II.1.2 Nội dung của các kho ngữ liệu  

Như phần định nghĩa căn bản ở trên đã trình bày, kho ngữ liệu song ngữ chứa 

các văn bản ở hai ngôn ngữ khác nhau được gióng hàng theo các cấp độ đơn vị 

ngôn ngữ khác nhau. Các kho ngữ liệu song song thường là có nội dung đa lĩnh 

vực  : kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật.  Đa số có nguồn gốc từ các báo hoặc đặc 

biệt như các văn bản của Quốc hội Canada bằng hai thứ tiếng Anh – Pháp.   

Các kho ngữ liệu song ngữ này có thể chỉ chứa dữ liệu thô (nội dung văn bản) 

hoặc đã được phân tích để gán thêm các nhãn ngôn ngữ như ranh giới từ, từ gối, 

từ loại của từ..v.v.. . 

Tổng quát thì nội dung của kho ngữ liệu gồm các phần như sau : 



1. Các thông tin về văn bản như : nguồn gốc vaen bản, tác giả, ngày tạo, thể 

loại .... 

2. Nội dung văn bản  

3. Các nhãn ngôn ngữ 

II.1.3 Cấu trúc của các kho ngữ liệu 

Có rất nhiều định dạng được dùng để mã hóa kho ngữ liệu song ngữ song song 

sử dụng SGML, TEI hoặc XML. Dưới đây chúng tôi liệt kê 2 định dạng thường 

được sử dụng 

1. CES (Corpus Encoding Standard) :  

là một chuNn dựa trên SGML, nhằm đưa ra các hướng dẫn (guidelines) cho 

việc mă hóa các kho ngữ liệu.  Một tài liệu dưới dạng CES gồm 3 phần : 

1.1 Phần dữ liệu nguyên thủy/thô (primary data) :  

• Thông tin về văn bản : id, title, authors … : được gọi là phần đầu 

Header  

• Thông tin về cấu trúc và nội dung: các phần (section), đoạn 

(paragraph), câu (sentence)… : được gọi phần Text 

1.2 Phần  chú giải ngôn ngữ học (linguistic annotation) 

• Ranh giới đoạn, câu, từ  

• Từ loại của từ (POS) 

• Gốc từ (lemma) 

1.3 Thông tin về gióng hàng (alignment) 

Thông tin chi tiết có thể tham khảo thêm tại http://www.cs.vassar.edu/CES/ 



CES hiện nay cũng đã có phiên bản XML, tham khảo tại 

http://www.cs.vassar.edu/XCES/ 

2 Định dạng theo kho ngữ liệu song ngữ Anh – Nauy  

Kho ngữ liệu song ngữ song song này được lưu trữ theo chuNn TEI (Text 

Encoding Initiative). Cấu trúc cũng tương tự như chuNn CES (được mô tả ở phần 

I).Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại 

http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/forskningsprosjekter/enpc/ENPCmanual.html. 

II.1.4 Phương pháp xây dựng kho ngữ liệu song ngữ 

Xây dựng kho dữ liệu song ngữ song song gồm có các bước chính như sau : 

1. Xác định tiêu chí về nội dung kho ngữ liệu, mức độ gióng hàng 

2. Xác định cấu trúc của kho ngữ liệu sẽ xây dựng 

3. Xây dựng nguồn tài liệu điện tử 

4. Gióng hàng các tài liệu 

5. Phân tích và gán nhãn ngôn ngữ 

II.1.4.1. Xây dựng nguồn tài liệu 

Chọn nguồn tài liệu phù hợp với lĩnh vực xác định trước hoặc bao phủ nhiều lĩnh 

vực khác nhau. Các tài liệu có thể được nhập thủ công vào máy tính hoặc được 

quét vào và nhận dạng để biến thành tập tin văn bản. Cách tiếp cận sử dụng máy 

qauet và phân mềm nhận dạng chữ viết không khả thi lắm đối với các văn bản 

tiếng Việt do đọ chính xác của các phần mềm nhận dạng tiếng Việt hiện chưa 



được cao. Việc xây dựng thủ công bằng cách nhập từ văn bản trên giấy vào máy 

tính tốn rất nhiều công sức , thời gian và tiền bạc. 

Hiện nay với sự pháp triển của Internet, Internet trở thành một kho dữ liệu đa 

ngữ phong phú. Chúng ta có thể sử dụng các chương trình khai thác văn bản 

(Text Mining) để xây dựng nguồn dữ liệu này một cách bán tự động. Theo nghĩa 

sẽ kết hợp sự đánh giá của con người để đánh giá lại các dữ liệu được khai thác 

tự động từ Internet  

II.1.4.2 Gióng hàng các tài liệu (Alignment) 

Việc gióng hàng các tài liệu để xác định tài liệu nào là bản dịch của tài liệu nàu 

trong hai ngôn ngữ có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau : 

Phương pháp thống kê  

Sử dụng phương pháp thống kê để tính độ “tương đồng” của 2 câu trong hai 

ngôn ngữ thông qua các đơn vị  (token) trong câu. Các đơn vị ở đây có thể là các 

uni-gram, bi-gram hoặc là từ, cụm từ …Phương pháp này không cần phải có một 

từ điển song ngữ [5].  

Phương pháp sử dụng từ điển song ngữ 

Trong phương pháp này sử dụng một từ điển song ngữ để xác định các điểm neo 

(anchor) là các từ được biết là từ dịch của nhau nhờ vào từ điển từ đó chỉ một độ 

đo tương tự giữa hai câu.[ 

Các phương pháp máy học 



Học từ một kho ngữ liệu song ngữ song song gióng hàng ở mức câu cho trước từ 

đó sử dụng các tương ứng về từ có được sau giai đoạn học để gióng hàng cho một 

kho ngữ liệu song ngữ mới. 

Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi đã quyết định các tiêu chí, cấu trúc, 

phương pháp để xây dựng kho ngữ liệu song ngữ Anh – Việt như sẽ được trình 

bày trong phần sau.  

II.2 Các nghiên cứu trong nước liên quan 

Trong nước cũng đă có một số nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu xây dựng kho 

ngữ liệu song ngư Anh- Việt phục vụ cho việc nghiên cứu ngôn ngữ học so sánh 

[Đinh Điền], dịch tự động Anh – Việt, tìm kiếm thồn tin xuyên ngữ [Hồ Bảo 

Quốc]. Các kho ngữ liệu này được xây dựng thủ công [Đinh Điền] hoặc tự động 

[Hồ Bảo Quốc], nhưng chưa được công bố một cách rộng rãi và chưa hoặc không 

cho phép sử dụng miễn phí cho việc nghiên cứu. 

Qua nghiên cứu tình hình liên quan đến việc xây dựng kho ngữ liệu song ngữ 

trong nước và ngoài nước như trên chúng tôi đề xuất các tiêu chí chọn mẫu, 

chọn phương pháp xây dựng cho kho ngữ liệu song ngữ Anh- Việt như sẽ được 

trình bày trong phần sau 



III. Xây dựng kho ngữ liệu song ngữ Anh- Việt 

III.1 Tiêu chí chọn mẫu cho kho ngữ liệu Anh – Việt 

Để bảo đảm được hiệu quả khai thác về sau, đồng thời để đáp ứng đúng mục tiêu 

nghiên cứu đã đặt ra, chúng tôi đã áp dụng 4 tiêu chí trong khi xem xét lấy mẫu 

ngữ liệu song ngữ Anh-Việt như sau: 

1. Chuẩn ngôn ngữ: ngữ liệu tiếng Anh cũng như tiếng Việt đều phải là những 

câu được xem là chuNn mực, nghĩa là phải đúng ngữ pháp và được nhiều 

người chấp nhận hay nhiều người sử dụng. Chúng tôi không thu thập các 

bản dịch có tính cá nhân (chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân), hoặc các 

câu tự nghĩ ra, vì như thế không đảm bảo được tính thực tế của ngữ liệu.  

2. Cách dịch 1 – 1: các ngữ liệu song ngữ Anh-Việt phải thực sự là bản dịch 1-1 

của nhau, không được dịch thoát ý, dịch tóm lược, dịch tương đương/đồng 

nghĩa hay dịch theo kiểu giải thích, diễn giải. Vì nếu không phải là dịch 1 

– 1 thì máy tính rất khó liên kết từ một cách tự động cho song ngữ đó 

được. Ngoài ra, chúng tôi cần bản dịch 1-1 để còn có thể so sánh, đối 

chiếu trên từng cấp độ giữa hai ngôn ngữ. 

3. Ngữ liệu phải phù hợp với phong cách và lĩnh vực của đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là các văn bản thuộc văn phong 

KHKT và các câu thông thường, chúng tôi không chọn lĩnh vực văn học 

(vì lĩnh vực này đến nay máy tính chưa thể xử lý tự động được). Chính 

những ngữ liệu song ngữ phù hợp này, cũng sẽ là những ngữ liệu huấn 



luyện cho hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính của chúng tôi 

sau này. 

4. Ngữ liệu dạng điện tử: ngoài 3 tiêu chuẩn bắt buộc trên, chúng tôi sẽ ưu tiên 

chọn những ngữ liệu song ngữ Anh-Việt nào mà đang tồn tại dưới dạng 

điện tử, hoặc có thể chuyển tự động tương đối dễ dàng về dạng điện tử (như 

các sách in còn rõ), như vậy đỡ tốn công sức nhập liệu lại bằng tay vào 

máy tính.  

III.2 Chọn nguồn dữ liệu thô 

Trong tình hình hiện nay ở Việt Nam, chúng ta rất khó tìm ra được những ngữ 

liệu song ngữ Anh-Việt mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuNn trên (vì hầu hết các 

ngữ liệu song ngữ Anh-Việt điện tử mà hiện nay đang có sẵn dưới dạng điện tử, 

như: các báo, các trang Web trên Internet, đều dịch thoát ý và dịch tóm lược, 

chỉ có một số rất ít các văn bản về pháp luật là có dịch 1-1), nhưng vì lợi ích lâu 

dài của việc khai thác ngữ liệu sau này, nên chúng tôi vẫn áp dụng các tiêu 

chuNn bắt buộc trên. 

Với định hướng như vậy, nên nguồn ngữ liệu song ngữ Anh-Việt mà chúng tôi 

chọn ở đây chính là tập hợp các câu, văn bản song ngữ được rút ra từ các nguồn 

ngữ liệu phù hợp, như: các tài liệu về KHKT (đặc biệt là Tin học), các câu ví dụ 

Anh-Việt trong các từ điển, ngữ liệu SUSANNE,…  Các nguồn này ở nhiều dạng 

khác nhau (sách, điện tử) và được nhập (type) hay quét (scan) vào rồi qua công 

đoạn nhận dạng chữ (OCR: Optical Character Recognization). Sau đây là các 

nguồn ngữ liệu song ngữ Anh-Việt thô mà chúng tôi đã thu thập được: 



1. Nguồn sách Tin học: bao gồm các sách song ngữ Anh-Việt chuyên về Tin 

học, như: bộ sách song ngữ Anh – Việt “Hãy đến với thế giới của máy vi 

tính” (gồm 12 tập), bộ sách “Tủ sách lý thuyết điện toán“ (gồm 10 quyển) 

từ cơ bản đến chuyên sâu của ngành Tin học do CADASA biên dịch dưới 

sự chủ trì của Thầy Nguyễn Thế Hùng và được xuất bản bởi NXB Thống Kê, 

năm 2002. Bộ sách song ngữ Anh – Việt “Tiếng Anh qua ngữ cảnh Tin 

học” (gồm 8 tập) chuyên ngành Tin học do dịch giả Trần Đức Quang dịch 

và được xuất bản bởi NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, năm 2003. Đây là 

những nguồn ngữ liệu song ngữ chính cần khảo sát trong đề tài này. 

Trong nhóm này cũng còn các sách Anh văn chuyên ngành Tin học. 

2. Nguồn sách Khoa học - Kỹ Thuật khác: bao gồm các sách về khoa học tự 

nhiên,  như: bộ sách bách khoa toàn thư cho trẻ em được Nhà xuất bản 

Giáo dục tổ chức biên dịch từ bộ sách “The Golden Book Encyclopedia” do 

NXB Golden – NewYork phát hành. Đây là bộ sách song ngữ Anh-Việt 

cung cấp cho các bạn trẻ những hiểu biết về các tri thức khoa học tự nhiên  

và xã hội căn bản; các giáo trình điện tử – viễn thông.  Đặc biệt các sách 

này đáp ứng tiêu chuNn về văn phong và lĩnh vực KHKT. 

3. Nguồn từ điển:  trong mỗi từ điển, ở mỗi mục từ, thường chứa các ví dụ hướng 

dẫn sử dụng từ đó, và các ví dụ bằng tiếng Anh này cũng được dịch chính 

xác (1-1) sang tiếng Việt. Nếu xét về chuNn ngôn ngữ thì ngữ liệu trong các 

từ điển là đạt yêu cầu nhất (nhất là các từ điển nổi tiếng, nhiều người sử 

dụng, các từ điển được các cơ quan hay học giả uy tín biên soạn, các câu 

tiếng Anh được các nhà làm từ điển trích từ  từ điển Oxford, Webster). Hầu 



hết các ví dụ này đều là các câu thông thường (đáp ứng tiêu chuNn về 

phong cách/lĩnh vực). Một đặc điểm của ngữ liệu có nguồn gốc từ điển là 

tính bao quát, vì từ điển chúng tôi sử dụng có dung lượng rất lớn, nên 

trong ngữ liệu này sẽ có vốn từ  rất lớn và chứa cả các thành ngữ. Một số 

từ điển loại này đã tồn tại sẵn dưới dạng điện tử. Trong nhóm này, chúng 

tôi đã chọn được từ điển ý niệm LLOCE, các từ điển Anh-Việt, các từ điển 

Việt-Anh, 

4. Ngữ liệu SUSANNE: đây  là ngữ liệu điện tử tiếng Anh được xây dựng bởi một 

nhóm các nhà ngôn ngữ học - máy tính (đứng đầu là Geoffrey Sampson) 

thuộc trường đại học Sussex, Anh. SUSANNE (Surface and Underlying 

Structural ANalyses of Naturalistic English) là một phần trong dự án 

phân tích và đánh dấu tiếng Anh theo hướng ngôn ngữ học máy tính[64]. 

SUSANNE gồm khoảng 128.000 từ được rút từ ngữ liệu Brown. Phần dịch 

tiếng Việt được thực hiện với sự trợ giúp của các giảng viên khoa Anh 

trường ĐH KH XH&NV-TPHCM. 

5. Nguồn Internet: nguồn ngữ liệu này có lợi thế là chúng đã tồn tại sẵn dưới 

dạng điện tử (nên không phải nhập liệu lại bằng tay). Kho ngữ liệu trên 

Internet thì vô cùng lớn, nhưng chỉ có một số ít các trang Web là đáp ứng 

được các tiêu chuNn bắt buộc nói trên. 

6. Nguồn sách khác: bao gồm các sách dạy tiếng Anh, các mẫu câu tiếng Anh. 

Chính nguồn ngữ liệu này sẽ giúp ta so sánh các cấu trúc câu thường gặp 

giữa tiếng Anh với tiếng Việt. 



Dưới đây, là trích một số hình ảnh của một phần trong các trang sách/từ điển 

của một số nguồn ngữ liệu nêu trên: 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, qua hình ảnh các trang văn bản trong các nguồn ngữ liệu song ngữ 

Anh-Việt nêu trên, chúng ta nhận thấy các câu ví dụ song ngữ trong các nguồn 

ngữ liệu khác nhau thì có hình thức trình bày khác nhau. Chính vì vậy,  sau 

khi thu thập ngữ liệu vào máy tính (bằng tay hay bằng máy quét rồi qua công 

đoạn nhận dạng ký tự  OCR), người nhập cần phải chỉnh các dạng đó thành một 

định dạng (format) nhất định. Ngoài ra, có những câu song ngữ rất dài, hoặc việc 

ngắt câu ở phần tiếng Anh và tiếng Việt không khớp nhau. Chính vì vậy, người 

nhập cần phải chỉnh lại để hai câu Anh và Việt trùng khớp nhau. 



III.3 Chuẩn hóa 

Như ta đã thấy ở phần trên, các ngữ liệu song ngữ được trích từ những nguồn 

khác nhau nên có dạng khác nhau, vì vậy trước tiên ta cần phải chuNn hoá 

thành một dạng, một tiêu chuNn duy nhất. Việc chuNn hoá ngữ liệu gồm hai 

nhiệm vụ chính: 

1. Chuẩn hoá dạng ngữ liệu song ngữ Anh-Việt: đưa về đúng dạng điện tử, định 

dạng tập tin, mã/font tiếng Việt, chuNn chính tả (bao gồm cả việc bỏ dấu, viết 

i/y). Việc kiểm tra tính chuNn của ngữ liệu được thực hiện tự động bởi chương 

trình máy tính, còn việc kiểm lỗi chính tả cũng được người thực hiện với sự 

trợ giúp của chương trình máy tính. 

2. Liên kết câu (sentence – alignment): phân ngữ liệu thành từng cặp câu song 

ngữ Anh-Việt bằng cách đánh dấu xem ứng với mỗi câu tiếng Anh, có câu 

tiếng Việt nào đi kèm (bản dịch của nó). Công việc này tương đối đơn giản, 

không tốn nhiều thời gian và công sức. Công việc này được thực hiện bằng 

tay, ngay khi nhập ngữ liệu song ngữ hoặc bằng máy nếu là dạng dữ liệu văn 

bản điện tử có sẵn. 



 

 

III.4 Định dạng kho ngữ liệu song ngữ Anh – Việt 

Kho dữ liệu song ngữ Anh-Việt sẽ được tổ chức lưu trữ dưới dạng tập tin XML, với định dạnh 

như sau : 

 



 

IV.Thiết các các công cụ 

IV.1 Công cụ khai thác văn bản song ngữ Anh – Việt từ Internet 

IV.1.1 Giới thiệu 

Hiện nay, kho ngữ liệu song ngữ (Parallel Corpora) ngày càng đóng vai trò quan 

trọng trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm xuyên ngữ (Cross-language Information 

Retrieval) [2, 3], dịch máy (Machine Translation) [1] … Tuy nhiên, những kho 

ngữ liệu song ngữ này hiện chỉ có cho một số cặp ngôn ngữ như Anh-Pháp, Anh-

Hoa, do việc xây dựng chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Hiện chúng 

ta chưa có kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt nào được công bố để phục vụ cho các 

nghiên cứu liên quan. 

Do việc xây dựng kho ngữ liệu thủ công quá tốn kém, các nhà nghiên cứu bắt 

đầu tìm kiếm các phương pháp xây dựng tự động: khai thác Internet. Số lượng 

các trang web song ngữ Anh-Việt trên internet ngày càng nhiều do các cơ quan, 

tổ chức trong nước có khuynh hướng tự giới thiệu mình với nước ngoài. Vì vậy, 

Internet trở thành một nguồn cung cấp tài liệu song ngữ rất tìm năng và đã có 

nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, lượng dữ liệu lớn mà Internet có khả năng cung cấp cũng mang lại 

nhiều khó khăn. Do lượng dữ liệu quá lớn, việc tự động dò tìm các trang web 

chứa tài liệu song ngữ là không dễ dàng. Ngay khi đã có được trang web song 

ngữ, việc xác định những trang nào là dịch của nhau cũng không đơn giản do 



nó đòi hỏi nhiều tài nguyên về ngôn ngữ trong khi những tài nguyên hỗ trợ tiếng 

Việt còn rất hạn chế. Một khó khăn nữa là chất lượng tài liệu dịch trên internet. 

Do không được kiểm soát, chất lượng dịch của tài liệu trên internet là rất khác 

nhau, và không phải tài liệu nào cũng được dịch chuNn. Hơn nữa, có nhiều tài 

liệu (ví dụ tài liệu tin tức song ngữ Anh-Việt) cùng viết về một vấn đề (tin tức), 

những lại dùng ngôn từ khác nhau, tổ chức ý khác nhau và thậm chí đưa ra 

những dẫn chứng khác nhau làm cho việc phát hiện những tài liệu thực sự song 

ngữ (chất lượng dịch tốt) càng trở nên khó khăn hơn. 

Từ những vấn đề nêu trên, nhóm chúng tôi đã tham khảo các phương pháp xây 

dựng tự động kho ngữ liệu song ngữ từ Internet cho các ngôn ngữ khác và phát 

triển phương pháp thu thập kho ngữ liệu Anh-Việt tự động để phục vụ cho 

nghiên cứu trong nước [4, 5]. Chúng tôi đã cài đặt phương pháp của mình thành 

một công cụ với các chức năng sau: 

• Tự động phát hiện các địa chỉ web có tài liệu song ngữ Anh-Việt. 

• Canh hàng ở mức văn bản: Tải các trang web từ các địa chỉ này về và tiền 

xử lý (loại bỏ thẻ HTML, các phần nội dung phụ…) và tiến hành dò tự động 

để tìm các cặp tài liệu là dịch của nhau. 

• Canh hàng ở mức câu: Với mỗi cặp tài liệu dịch tìm thấy, tiến hành canh 

hàng tự động, để có được kho ngữ liệu song ngữ gồm các cặp câu tương 

ứng là dịch của nhau. 

• Chương trình Alignment Editor: cho phép con người duyệt qua các cặp 

câu dịch được máy canh hàng và chỉnh sửa nếu cần. 



Chi tiết về phương pháp dùng trong từng phần được đề cập trong các phần sau. 

IV.1.2 Dò tìm các địa chỉ web có tài liệu song ngữ AnhViệt 

Phần này trình bày phương pháp chúng tôi sử dụng để phát hiện tự động các 

trang web có tài liệu song ngữ Anh-Việt. Do dữ liệu trên Internet rất lớn, chúng 

ta không thể dò tìm từng trang một. Ý tưởng của chúng tôi là sử dụng một động 

cơ tìm kiếm (Search Engine) để tìm nhanh các địa chỉ web có khả năng chứa tài 

liệu song ngữ dựa vào một số heuristic quan sát bằng mắt. Chúng tôi sử dụng 

các heuristic trước trình bày bên dưới. 

• Dựa vào nội dung liên kết (link) 

Các trang web song ngữ thông thường được tham chiếu lẫn nhau. Ví dụ như một 

trang tiếng Anh chứa một liên kết chỉ đến trang tiếng Việt và ngược lại. Thêm vào 

đó, các trang web này cũng chỉ rõ ngôn ngữ mà các trang web được chỉ đến 

thuộc về. Chẳng hạn như trong một trang tiếng Anh, liên kết đến trang tiếng Việt 

nếu có có thể là “Vietnamese version”, hoặc “in Vietnamese” hoặc cũng có thể 

chỉ là “Vietnamese”. 

• Dựa vào cấu trúc phân cấp trang 

Một dấu hiện khác để nhận biết địa chỉ web song ngữ là webmaster sẽ tạo một 

trang chủ chung, trong đó có chứa các liên kết đến các trang con thuộc các 

ngôn ngữ khác nhau mà địa chỉ web này có. 

• Dựa vào URL của trang 



Các trang web song ngữ thông thường có đường dẫn URL rất giống nhau, chỉ 

khác nhau ở phần chỉ định ngôn ngữ của nó. Ví dụ 

“www.vbqppl.moj.vn/law/en/index.html” và 

“www.vbqppl.moj.vn/law/vn/index.html” là 2 trang dịch của nhau, chúng chỉ 

khác nhau ở mục “en” và “vn” – lần lượt chỉ định tiếng Anh và tiếng Việt. Dấu 

hiệu này còn có một số biến thể như thay vì dùng “en” và “vn” như thư mục 

phân cấp thì webmaster thêm các hậu tố “-en” hoặc “_e” vào file html tương ứng 

để chỉ định ngôn ngữ của nó, ví dụ như “www.20trieu.com/contact.html” (tiếng 

Anh) và “www.20trieu.com/contact_vn.html” (tiếng Việt) là 1 cặp trang dịch của 

nhau. 

Chúng tôi dùng Google Search Engine để tìm tất cả các địa chỉ web có dấu hiệu 

chứa tài liệu của cả 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Sau đó, tài liệu tiếng Anh và Việt sẽ 

được một chương trình Web Crawler tự động tải về từ những địa chỉ này để phục 

vụ cho khâu xử lý tiếp theo. Hiện tại, thông tin về các địa chỉ web cung cấp tài 

liệu song ngữ tìm thấy được lưu trong một file XML đơn giản như sau: 

 



IV.1.3 Canh hàng ở mức tài liệu: Phát hiện các cặp tài liệu song ngữ 

Theo các tác giả nước ngoài (STRAND [7, 8], PTMiner [6]), có thể dựa URL vào 

cấu trúc trang web. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, đối với các cặp 

trang web song ngữ Anh-Việt – ví dụ như 

“http://www.voanews.com/english/archive/2006-09/2006-09-09-voa14.cfm” 

và “http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2006-09/2006-09-09-

voa12.cfm”, ta chỉ có thể rút được thông tin về ngôn ngữ của chúng, còn để xác 

định một cặp trang có là dịch của nhau hay không thì còn cần phải xem xét đến 

nội dung. 

IV.1.3.1 Tải tài liệu 

Với từng địa chỉ web tìm thấy ở bước trước (được xem là có chứa tài liệu song 

ngữ), hệ thống tiến hành tải tất cả tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt về để phục vụ 

cho việc tìm các cặp tài liệu song ngữ. Chương trình cũng dựa trên các 

heuristics dùng ở trên để nhận diện tử URL của một trang web ra ngôn ngữ của 

nó (vd: “…/en/…” là một trang web tiếng Anh). Trong trường hợp xấu nhất khi 

không thể nhận diện được ngôn ngữ của trang dựa vào URL – ví dụ 

“index.php@tpl=info&m=50” và “index.php@tpl=info&m=51” thực chất là 1 cặp 

tài liệu song ngữ, một bộ xác định ngôn ngữ dựa trên n-gram được sử dụng đơn 

giản như sau: 

Bước 1: Xây dựng một mô hình ngôn ngữ bigram cho tiếng Anh và một cho tiếng 

Việt. Một mô hình ngôn ngữ chỉ đơn giản là xác suất xuất hiện của các bigram 

quan sát thấy trong kho tài liệu huấn luyện chọn trước. 



 

Trong đó, freq(bigram) là số lần xuất hiện của bigram trong toàn bộ corpus huấn 

luyện, B và λ là các hằng số (smoothing), N là tổng lượng bigram trong corpus. 

Bước 2: Nhận vào một file văn bản, hệ thống sẽ tính xác suất văn bản này là 

tiếng Anh và xác suất nó là tiếng Việt bằng mô hình ngôn ngữ đã xây dựng ở 

trên theo hai công thức probEnglish(bigram) và probVietnamese(bigram). Xác suất nào 

lớn hơn xem như văn bản thuộc ngôn ngữ đó. 

Kết thúc khâu này, tài liệu tải về được chia thành 2 tập Anh và Việt ứng với ngôn 

ngữ của chúng. 

IV.1.3.2 Tiền xử lý 

Do cần phải xem xét nội dung tài liệu để tìm các cặp tài liệu dịch, các trang web 

tải xuống cần được chuNn hóa qua giai đoạn tiền xử lý. 

Rút nội dung của trang web 

Chương trình dựa vào cấu trúc của từng website, dùng một số heuristic để rút 

trích vùng văn bản thể hiện nội dung của trang web, bỏ qua các phần như 

menu, quảng cáo, … Tuy hệ thống đã làm việc được với các website khác nhau, 

nhưng hiện tại phần rút trích nội dung này tương đối phụ thuộc vào cấu trúc của 

trang web. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách rút trích nội dung linh hoạt hơn. 

Khôi phục các kí tự tiếng Việt 



Để có thể lưu trữ dữ liệu (ví dụ: tin tức) trên máy chủ cơ sở dữ liệu, các trang web 

thường phải “encode” các kí tự. Do đó, trong các trang web được tải về, hầu hết 

các kí tự đã bị “encode”, ví dụ như “&aacute;” thay vì “á”, “&agrave;” thay vì “à” 

và “&atilde;” thay vì “ã”. Chúng tôi dựa vào bảng chuyển đổi định nghĩa bởi 

W3C để chuyển các kí tự được “encode” về dạng nguyên thủy của chúng. 

Tách đoạn, tách câu 

Lúc này chúng tôi chỉ xét trường hợp đơn giản, chỉ dựa vào thẻ HTML “<p>” để 

tách đoạn (paragraph). Phần văn bản trong môt cặp “<p>..</p>” sẽ được xem 

như một đoạn. Sau đó, mỗi đoạn này được tách thành các câu dựa vào các dấu 

“.”, “!” và “?” ngoại trử các trường hợp ngoại lệ sau: 

• Dấu chấm trong chứ viết tắt (vd: U.S). 

• Dấu chấm trong các con số. 

• Dấu chấm trong dấu “…” 

• Dấu chấm trong địa chỉ website (http://www.hcmuns.edu.vn). 

• Dấu chấm trong địa chỉ email (abc@fit.hcmuns.edu.vn). 

Sau quá trình tiền xử lý, các văn bản đã sẵn sàng cho việc tìm kiếm các cặp tài 

liệu dịch. 

IV.1.3.3 Tìm các cặp tài liệu là dịch của nhau 

Lúc này chương trình đã thu thập được 2 tập văn bản “sạch” (không còn thẻ 

HTML và các kí tự thực sự là tiếng Việt) ứng với tiếng Anh và tiếng Việt với cấu 

trúc phân cấp của trang web được giữ nguyên. Chúng tôi dùng cả 2 cách để tìm 



các cặp tài liệu dịch của nhau: dựa vào URL (hay cấu trúc phân cấp) của trang 

web và dựa vào nội dung của chúng. 

Tìm các cặp tài liệu dịch dựa vào URL của chúng 

Theo tác giả của [6], các cặp trang web song ngữ thường cùng tên với nhau, chỉ 

khác nhau ở phần chỉ định ngôn ngữ của chúng. Ví dụ 

“www.vbqppl.moj.vn/law/en/index.html” và 

“www.vbqppl.moj.vn/law/vn/index.html” hoặc “…/index.html” và 

“…/index_v.html” là các cặp văn bản dịch. Hệ thống sẽ dò tìm các dấu hiệu này, 

các có 2 tài liệu nào khớp với các heuristic này – ví dụ 2 tài liệu “index.html” 

nằm trong thư mục “law/vn/” và “index.html” nằm trong thư mục “law/en/” sẽ 

được xem là 2 tài liệu dịch của nhau. 

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, không phải bất các cặp trang web song 

ngữ Anh-Việt nào cũng có những dấu hiệu rõ ràng như vậy. Ví dụ như với cặp 

trang web “http://www.voanews.com/english/archive/2006-09/2006-09-09-

voa14.cfm” và “http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2006-09/2006-

09-09-voa12.cfm”, chỉ đựa vào dấu hiệu trong URL của chúng thì hệ thống sẽ bỏ 

sót những cặp tài liệu dịch này. Vì vậy, nếu một cặp tài liệu không thỏa các tiêu 

chí heuristic ở trên, hệ thống sẽ tiến hành xem xét đến nội dung. 

Tìm các cặp tài liệu dịch dựa vào độ tương đồng về nội dung 

Một giải pháp là xem xét tổ hợp tất cả các văn bản tiếng Anh và tiếng Việt, đo độ 

tương đồng về nội dung của chúng và quyết định chúng có phải một cặp văn bản 



dịch của nhau hay không như tác giả của [9]. Tuy nhiên, cách này rất tốn chi 

phí do số lượng tổ hợp là rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đề xuất “lọc” bỏ các tổ hợp 

không tốt dựa vào 2 tiêu chí: ngày tạo lập và tỉ lệ độ dài của 2 văn bản thuộc 2 

ngôn ngữ Anh và Việt. 

• Ngày tạo lập 

Một cách tự nhiên, các trang song ngữ thường được tạo lập cùng lúc với nhau và 

trang viết bằng ngôn ngữ phụ thường được tạo ngay sau trang chính – ví dụ 

trang VOA News [] có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, vì vậy các trang tin tiếng 

Anh sẽ được đăng trước, các bản dịch nếu có sẽ được tạo sau đó. Các trang tin 

tức là một trong những nguồn cung cấp văn bản song ngữ Anh-Việt đáng tin cậy 

nhất chúng tôi tìm thấy, và đối với các trang này, khoảng cách thời gian càng 

được rút ngắn do tin tức luôn phải là mới nhất. Vì vậy, thiết lập ràng buộc trên 

ngày tạo lập trang giúp loại đáng kể các cặp trang không phải là dịch của nhau. 

Hệ thống được xây dựng để loại tất cả các cặp có khoảng cách ngày tạo lập vượt 

quá một ngày. 

• Tỉ lệ độ dài (số từ) của 2 văn bản 

Chen và Nie [6] cho biết có thể dùng tỉ lệ chiều dài (tính bằng số kí tự) của một 

cặp trang để loại bỏ các cặp không phải là dịch của nhau. Nhưng trong thực tế 

Anh-Việt, có những từ tiếng Anh có nhiều nghĩa tiếng Việt, mỗi nghĩa được thể 

hiện bằng một hoặc nhiều từ khác nhau, do đó đặc trưng số lượng kí tự không 

thực sự bền vững. Thực nghiệm cho thấy tỉ lệ chiều dài tính theo số lượng từ của 

một cặp văn bản Anh-Việt tương đối bền vững hơn. Vì vậy chúng tôi sử dụng lỉ lệ 



này trong hệ thống của mình và α = 1, β = 1.8 được chọn làm ngưỡng dưới và 

ngưỡng trên. 

Hai tiêu chí nêu trên giúp loại một số lượng lớn các cặp trang không phải dịch 

của nhau. Chỉ những cặp nào có tỉ lệ chiều dài tính bằng từ Việt/Anh nằm trong 

khoảng α = 1, β = 1.8 và có khoảng cách thời gian không vượt quá N ngày mới 

được được đưa vào danh sách ứng viên xét tiếp độ tương đồng để quyết định 

chúng có thật sự là dịch của nhau không. 

Thực nghiệm của chúng tôi đã chứng minh tiêu 2 chí này loại được đến 74% cặp 

tài liệu, tức là chỉ cần xét độ tương đồng cho 26% cặp tài liệu còn lại mà thôi. Để 

biết chi tiết kết quả thực nghiệm có thể xem ở [4]. Với các cặp văn bản thỏa 2 

tiêu chí ngày tạo và tỉ lệ độ dài (gọi là cặp ứng viên), hệ thống tiến hành đo độ 

tương đồng về nội dung. 

• Đo độ tương đồng về nội dung 

Hai văn bản song song sẽ chứa các cặp từ là dịch của nhau. Ví dụ như “China 

marks 30th anniversary of Mao Zedong’s Death” và “Trung Quốc âm thầm lặng lẽ 

tưởng niệm Mao Trạch Đông”, “China” và “Trung Quốc”, “anniversary” và “tưởng 

niệm” là các cặp từ dịch. Một cách tiếp cận là dùng số lượng cặp từ dịch để biểu 

diễn độ tương đồng của hai văn bản: 

 



trong đó N là số lượng cặp từ dịch tìm thấy giữa hai văn bản A và B. 

Tuy hai tiêu chí trình bày ở phần trên loại được khá nhiều các tổ hợp cần xét, 

nhưng số lượng cần xét độ tương đồng còn lại vẫn quá lớn và việc tính toán cho 

tất cả các cặp này là không hiệu quả. Thực nghiệm đã cho thấy có một giá trị 

ngưỡng θd  có thể cho biết một cặp văn bản có phải là dịch của nhau hay không. 

Do đó, với mỗi văn bản tiếng Anh, hệ thống chỉ cần tính độ tương đồng với các 

văn bản tiếng Việt cho đến khi gặp văn bản tiếng Việt đầu tiên có độ tương đồng 

vượt quá θd  thì quá trình này kết thúc. 

Một cặp từ A-B mà trong đó, từ A nằm ở đầu đoạn văn tiếng Anh còn B nằm ở 

cuối trang tiếng Việt thì cặp này khó có thể là một cặp từ dịch thật sự. Do đó, khi 

tìm các cặp từ dịch, cần chú ý đến vị trí tương đối giữa các từ. Do các trang web 

song ngữ chất lượng tốt hầu hết được dịch tương ứng từng đoạn và độ lệch tối đa 

chúng tôi quan sát thấy là từ -1 đến 1. Do đó, thay vì tìm các cặp từ dịch trên 

phạm vi toàn văn bản, chúng tôi tìm trên phạm vi đoạn. Đoạn thứ k trong văn 

bản tiếng Anh sẽ được so với ba đoạn k-1, k, và k+1 trong văn bản tiếng Việt để 

chọn ra đoạn nào khớp với nó nhất với số lượng từ dịch nk nhiều nhất. Chỉ những 

cặp đoạn nào có nk > θp mới được xem là một đoạn tương ứng thực sư và nk được 

tính vào số cặp từ dịch của căp văn bản tương ứng N. Do các đoạn tương ứng với 

nhau thực sự có số lượng từ dịch vượt quá 3, nên θp  = 3 được chọn làm ngưỡng 

cho hệ thống. 

∑ >= pkk nnN θ,  



Việc xác định một cặp từ là dịch của nhau được thực hiện thông qua từ điển 

Anh-Việt của Hồ Ngọc Đức (khoảng 100,000 từ, được lưu trong HQT CSDL SQL 

Server) trong đó các từ tiếng Anh được lưu ở dạng gốc (stemmed form). Các từ 

tiếng Anh không nằm trong SMART’s English Stoplist [10] được chuyển về dạng 

gốc bằng thuật toán Porter, sau đó tìm tất cả các nghĩa tiếng Việt có thể có của 

từ này nhằm nâng cao độ bao phủ của hệ thống. 

Sau khâu này, hệ thống thu được một tập các cặp văn bản dịch của nhau (kèm 

theo thông tin đoạn nào là dịch của đoạn nào), chuNn bị cho khâu xử lý kế tiếp: 

canh hàng ở mức câu để tìm các cặp câu dịch của nhau. 

IV.1.4 Canh hàng ở mức câu: Xây dựng kho ngữ liệu song ngữ 

Từ các cặp văn bản dịch tìm thấy ở trên, hệ thống bắt đầu tiến hành canh hàng ở 

mức câu. Với mỗi cặp đoạn tìm thấy là dịch của nhau, hệ thống chia nó thành 

câu. Quá trình tìm các cặp câu dịch tương tự như quá trình tìm các cặp đoạn 

dịch ở phần 3, chỉ khác ở các tham số: mỗi câu tiếng Anh sẽ được so với 5 câu 

tiếng Việt tương ứng chứ không phải 3 như canh hàng ở mức đoạn. 

Kết quả thu được là một kho ngữ liệu song song ở mức câu, tức là bao gồm các 

cặp câu là dịch của nhau tương ứng. Kho ngữ liệu này được lưu ở định dạng XML 

(tự đinh nghĩa). Cụ thể, mỗi cặp tài liệu dịch được lưu bằng một file XML trong đó 

chỉ rõ những cặp câu nào là dịch của nhau. File XML có định dạng như sau: 



 

Dưới đây là ví dụ một file XML của corpus: 



 

IV.1.5 Alignment Editor:  

Chương trình cho phép người dùng xem và chỉnh sửa corpus 

Do kho ngữ liệu được xây dựng tự động không tránh khỏi có sat sót, chúng tôi 

thiết kế chương trình có khả năng đọc các file XML ngữ liệu song ngữ mà chương 

trình tìm thấy. Người dùng có thể xem các cặp câu hệ thống đã canh hàng và 

chỉnh sửa lại nếu phát hiện sai sót. 

Hiện tại, chương trình có những chức năng sau: 

Đọc các file XML của kho ngữ liệu trong một thư mục cho trước. 

Hiển thị các tài liệu / cặp câu mà hệ thống đã canh hàng. 



Nếu phát hiện cặp câu nào hệ thống canh sai, người dùng có thể chỉnh lại mối 

liên kết bằng cách kéo thả (xem phần hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết). 

Các chức năng dự kiến làm thêm: 

Cho người dùng thay đổi nội dung văn bản (tài liêu/câu song ngữ) chứ không 

chỉ thay đối mối liên kết giữa chúng. 

Cho người dùng xóa bỏ các cặp không tìm thấy câu dịch của nó ra khỏi file XML. 

IV.2 Công cụ hiệu đính và khai thác 

A. Chức năng  
 

a. View : cho phép hiển thị các cặp câu song song 

1. Hiển thị toàn bộ 

2. Hiển thị theo thể loại : xă hội, tin học … 

3. Hiển thị từ câu nào đến câu nào 

b. Edit : cho phép sửa đổi nội dung corpus 

1. Cho phép thay đổi lien kết cặp câu 

2. Cho phép sửa cả hai câu trong cặp câu 

3. Cho phép xóa các cặp câu không tốt 

c. Add : cho phép thêm các cặp câu mới 

1. Thêm tù file 

2. Nhập trực tiếp từ bàn phím 

d. Print 

1. In toàn bộ 



2. In theo chủ đề 

3. In từ cặp câu nào đến cặp câu nào 

e. Export 

1. Cho phép xuất ra file .txt 

2. Cho phép xuất ra file xml 

B. Giao diện : 

i. Thân thiện người dùng 

 

V.Các kết quả đạt được và công việc sắp tới 

V.1 Các kết quả đạt được cho đến nay 4/2008 như sau : 

1. Kho ngữ liệu song ngữ thô gồm 120.000 cặp câu 

2. Kho ngữ liệu song ngữ đã qua hiệu chỉnh thủ công : 20.000 cặp câu 

3. Công cụ Khai thác dữ liệu song ngữ từ Internet 

V.2 Các công việc đang tiến hành 

1. Thu thập thêm dữ liệu 

2. Tiếp tục hiệu đính dữ liệu thô 

3. Thiết kế xây dựng công cụ khai thác kho ngữ liệu 

 



 

Phụ lục A.  Hướng dẫn sử dụng chương trình EVTMiner 

I. Chức năng tìm địa chỉ web có cung cấp tài liệu song ngữ 

Chương trình cung cấp 3 tùy chọn: 

1 - Tìm tử trang web chỉ định 

Sử dụng tùy chọn này trong trường hợp chúng ta biết chắc 1 địa chỉ web có 

cung cấp các tài liệu song ngữ mong muốn. Ví dụ như trang 

http://www.voanews.com  

2 - Tìm các địa chỉ web có dấu hiệu song ngữ. 

Sử dụng tùy chọn này trong trường hợp không biết địa chỉ web nào cung cấp tài 

liệu song ngữ mong muốn. Khi đó, chương trình sẽ dùng Google để tìm trên 

Internet các địa chỉ web có dấu hiệu chứa tài liệu song ngữ (lưu lại các địa chỉ 

này vào một file do người dùng chọn). 

3 - Tìm trên các địa chỉ web được định nghĩa trước trong một tập tin host.xml 

Tập tin host.xml có được nhờ sử dụng tùy chọn 2. Sau khi đã có được một danh 

sách địa chỉ như vậy, thì sử dụng tùy chọn 3 này. Khi đó, chương trình sẽ tự 

động download các trang web từ địa chỉ này xuống để phục vụ mục đích mining 

các trang song ngữ. 

Dưới đây là giao diện chương trình và các diễn giải các thành phần giao diện. 



 

II. Tiền xử lý và phân trang 

Nhập vào tuần tự thư mục chứa file HTML tiếng Anh và HTML tiếng Việt. Chương 

trình sẽ từ động tiền xử lý các file HTML để được các file TEXT được chuNn hóa. 

Sau đó tiến hành phân cluster. File cluster chứa đường dẫn đến tất cả các file 

text, trong đó các file text có chung ngày tạo sẽ được xếp vào một cluster. Cách 

sắp xếp này phục vụ cho phần mining phía sau – với một file tiếng Anh, chương 

trình chỉ cần xét các file tiếng Việt trong cluster ứng với ngày gần nó. 



 

• English HTML Documents: Đường dẫn đến thư mục chứa các file 

HTML tiếng Anh. 

• Vietnamese HTML Documents: Đường dẫn đến thư mục chứa các 

file HTML tiếng Việt. 

• English Text Documents: Đường dẫn đến thư mục chứa các file 

TEXT tiếng Anh. 

• Vietnamese Text Documents: Đường dẫn đến thư mục chứa các file 

TEXT tiếng Việt. 

• English Cluster: file cluster cho tài liệu tiếng Anh. 

• Vietnamese Cluster: file cluster cho tài liệu tiếng Việt. 



Ghi chú: Nếu đã có thư mục TEXT có các file text đã chuNn hóa sẵn, check vào 

“Input(s) are Text File, create cluster only” để hệ thống không phải tiến hành 

chuNn hóa nữa, mà chỉ tạo clusters để làm input cho việc mining phía sau. 

III. Chức năng Canh hàng văn bản (đến mức câu) 

Nhập tuần tự input như mô tả bên dưới, hệ thống sẽ tiến hành canh hàng từ mức 

tài liệu đến mức câu để tạo ra kho ngữ liệu song ngữ sau cùng lưu dưới dạng 

XML như mô tả ở phần trước. 

 

• SQL Server/Username/Password/ Catalog: Tài khoản đăng nhập SQL 

Server để truy xuất đến database từ điển Anh-Việt. 



• EnLocation/EnCluster: thư mục chứa các file TEXT đã chuNn hóa tiếng 

Anh và file cluster tương ứng. 

• VnLocation/VnCluster: thư mục chứa các file TEXT đã chuNn hóa tiếng 

Việt và file cluster tương ứng. 

• OuputDir: English/Vietnamese: log lại quá trình align của hệ thống.  

• Lower Ratio/Upper Ratio: chặn dưới và chặn trên cho tỉ lệ độ dài của 2 

văn bản song ngữ. 

• Min Token Pair: giá trị ngưỡng θp. 

• Threshold: giá trị ngưỡng θd. 

• Thread: số luồng chạy. 

• Pair file: file output ngữ liệu song ngữ. Trong đó ghi rõ câu nào là dịch 

của câu nào. 

IV. Chức năng xem và hiệu chỉnh kho ngữ liệu: Alignment Editor 

Nhấn nút “Show Editor” trong hình trước, sẽ mở chương trình Alignment Editor 

cho phép xem và hiệu chỉnh kho ngữ liệu. Mặc định, chương trình sẽ load tất cả 

file ngữ liệu hệ thống tìm thấy (trong thư mục “output/” nơi chứa các file này) 

lên cho quá trình xem/hiệu chỉnh. 



 

Cửa sổ bên trái hiển thị danh sách các file xml ngữ liệu có trong thư mục 

“output” chọn trước. Mỗi file (mỗi dòng trong cửa sổ này) ứng với một cặp văn 

bản. Khi chọn một dòng này, các đoạn (paragraphs) của cặp văn bản này và liên 

kết giữa chúng sẽ được hiển thị ở cửa số bên phải. 

Khi bung mỗi dòng ở cửa sổ bên trái sẽ được các nút con. Mỗi nút con này ứng 

với một cặp paragraph của cặp văn bản này.  Ví dụ: 6-7 là paragraph 6 của văn 

bản tiếng Anh sẽ khớp với paragraph 7 của văn bản tiếng Việt. Khi chọn các nút 

con này (tức là chọn một cặp paragraph), cửa số bên phải sẽ thể hiện các câu 

của 2 paragraph này và mối liên hê giữa chúng. 

 



Khi đó (chọn nút con - mức đoạn), cửa sổ bên phải hiển thị các cặp câu được 

canh hàng với nhau. Đường nối 2 “Sentence” cho biết 2 câu được nối được xem 

là dịch của nhau (nếu chọn mức tài liệu ở cửa sổ bên trái, cửa số bên phải sẽ là 

canh hàng giữa các đoạn).  

Nếu phát hiện một phép canh hàng nào sai, người dùng có thể chọn mối nối đó 

và nhấn nút “Delete” để xóa nó: khi đó 2 câu (hoặc đoạn) tương ứng sẽ được xem 

như không phải là dịch của nhau nữa. 

Nếu muốn thêm một phép canh hàng – ví dụ hệ thống cho rằng câu 2 (Anh) 

không liên quan với câu 3 (Việt), nhưng người dùng nhận ra 2 câu này thật ra là 

dịch của nhau, người dùng có thể nhấn và giữ chuột vào ô câu tiếng Anh, kéo rê 

sang ô câu tiếng Việt rồi thả ra. Khi đó một đường thằng nối 2 câu 2-3 cho biết 2 

câu này bây giờ được xem là dịch của nhau. 
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