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TRONG DỊCH MÁY ANH - VIỆT 
Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH 
Mã số: 62.48.01.01 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN THỊ TƯƠI 
Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM, VIỆT NAM 

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN: 

Khoảng trống từ vựng là hiện tượng thiếu từ vựng tương ứng ở ngôn ngữ đích 
(tiếng Việt) so với ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh). Hiện tượng “khoảng trống từ vựng” 
được đề cập đến trong nhiều tài liệu giáo khoa về dịch máy. Chẳng hạn từ tiếng Anh 
“abeyant” có nghĩa là “tạm thời đình chỉ”, không có từ tương ứng trong tiếng Việt. 
Trong dịch máy, khoảng trống từ vựng gây ra nhiều khó khăn cả về độ chính xác 
cũng như tốc độ dịch. Luận án đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề khoảng trống 
từ vựng trong dịch máy tự động Anh - Việt bằng mô hình dịch từ sang ngữ (ngữ là 
một cụm từ có cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Việt) - gọi tắt là mô hình dịch ngữ. Khi 
sử dụng một ngữ để truyền tải những thông tin mà lẽ ra chỉ cần một từ thực hiện, 
các hệ thống dịch máy sẽ gặp trở ngại rất lớn khi tái tạo câu đích. Các thông tin về 
cấu trúc câu nguồn khi đó không đủ để xây dựng câu đích.  

Luận án thực hiện các công việc sau:  
- Nghiên cứu hiện tượng khoảng trống từ vựng trong dịch máy Anh -Việt, 

tác động của hiện tượng này lên dịch máy và các phương pháp đã 
được đề xuất để xử lý khoảng trống từ vựng. 

- Xây dựng từ điển song ngữ Anh Việt hỗ trợ mô hình dịch ngữ để thực 
hiện dịch một từ tiếng Anh sang một ngữ tiếng Việt mà vẫn đảm bảo 
ngữ pháp cho câu đích. Từ điển này có cấu trúc nét, tương thích ngữ 
pháp chức năng từ vựng (Lexical Functional Grammar - LFG). 

- Đề xuất giải pháp mô hình dịch ngữ bằng các giải thuật xử lý khoảng 
trống từ vựng và thực nghiệm với 200 câu có khoảng trống từ vựng.  

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN: 
Luận án đã có những đóng góp chính sau: 

1. Xây dựng khung văn phạm chức năng từ vựng tiếng Việt trên nền văn 
phạm chức năng từ vựng. Các hệ thống nét trong từ điển song ngữ Anh - 
Việt không chỉ được thiết lập theo các mẫu cấu trúc nét, mà còn thể hiện 
các chức năng của từ vựng, tuân thủ các văn phạm. Văn phạm chức năng 
từ vựng tiếng Việt dựa trên lý thuyết văn phạm chức năng là một hướng 
nghiên cứu mới, cho phép thể hiện các chức năng từ vựng và chức năng 
cụm từ/ câu trong cùng một hình thức.  

2.  Xây dựng các từ điển cung cấp từ vựng dưới dạng các mẫu cấu trúc cụm 
từ phức tạp với các nét của văn phạm chức năng từ vựng tiếng Việt được 
sử dụng trong mô hình nói trên.  Các từ điển dùng trong dịch máy có thể 
chứa các từ vựng và các cụm từ. Để các cụm từ này có thể được phân tích 
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thành các thành phần nhỏ hơn, các mẫu cụm từ được áp dụng chứa các 
nét với các cấu trúc nét có thể lồng nhau. Đây là một tính mới của từ điển 
song ngữ Anh -Việt dùng cho dịch máy. 

3.  Đề xuất mô hình dịch với các giải thuật cho phép biến đổi cấu trúc câu 
tiếng Việt trong trường hợp có khoảng trống từ vựng bằng cách sử dụng 
các cụm từ theo mẫu. Việc xây dựng một mô hình để xử lý các cụm từ do 
khoảng trống từ vựng gây ra là đóng góp lớn nhất của luận án, cho phép 
dịch các câu tiếng Anh ngay cả trong những trường hợp không có từ tương 
đương tiếng Việt. 

Các kết quả này đã được được giới thiệu trong các công trình khoa học của tác 
giả. 

CÁC ỨNG DỤNG/KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN:  
Những kết quả đạt được của luận án cùng các đóng góp nêu trên đặt nền tảng 

cho định hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả, đồng thời góp phần phát triển các 
ứng dụng  trong những công trình nghiên cứu khoa học mà tác giả tham gia và các 
ứng dụng dịch máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung. 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU: 
* Vấn đề 1: Văn phạm chức năng từ vựng được sử dụng khi xử lý câu tiếng Việt 

trong mô hình xử lý khoàng trống từ vựng cần được hoàn thiện. Hiện tại còn nhiều 
tranh luận về khung văn phạm này 

* Vấn đề 2: Xử lý khoảng trống từ vựng phụ thuộc vào việc chọn nghĩa từ. Do đó 
bài toán chọn nghĩa từ cũng cần được nghiên cứu giải quyết.  
  Xác nhận của người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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