Phần Bảy

Từ Khoa học Kỹ thuật sang Khoa học Nhân văn (Ngôn ngữ học)
Góp phần cho Thế hệ Tương lai
Khoảng năm 1996, sau khi làm việc trên 15 năm tại khoa Hóa học Công nghệ, đại học UBC,
Vancouver, Canada và gần 10 năm với công ty Điện lực Việt Nam, tôi nghĩ đến nghề cũ: dạy
trong thời gian theo học bằng Cử nhân và có ý định về thăm lại trường cũ với bao nhiêu kỹ niệm
trong tâm trí. Trước trào lưu phát triển tột độ của máy tính và Điện toán nói chung, tôi quyết định
bỏ Khoa học Kỹ thuật để chuyển sang Khoa học Nhân văn, mặc dù tôi chưa có một định hướng
rõ ràng.
Năm 1996 tôi có thực hiện một trang Web bằng tiếng Việt để phổ biến tin học. Nhiều bài về tin
học căn bản và Thông minh Nhân tạo (Artificial Intelligence) được nhiều người ưa thích.
Thời gian này chính phủ Việt Nam đang trong vòng tranh luận: Nên hay Không Nên cho dân
chúng tiếp cận với Internet. Mãi đến ngày 19 tháng 11 năm 1997, Việt Nam mới thực sự hòa
mạng với Internet. Nhờ đó Việt Nam mới có cơ hội thấy được sự tiến bộ của thế giới.
Trong thời gian này chính phủ Canada và các Tổ chức Quốc tế có nhiều dự án giúp Việt Nam:
-

Dự án đào tạo Tiến sĩ Đệ Tam Cấp / Cao học về Giáo dục (Master of Education) tại
trường Simon Fraser University, do giáo sư Allan MacKinnon hướng dẫn.

-

Dự án thực hiện Luật Biển, do giáo sư Ian Townsend-Gault Khoa Luật – UBC đảm trách.

Việt Nam có gởi nhiều phái đoàn gồm các giáo sư đại học, sang Canada để tìm đối tác. Trong số
này có nhóm do giáo sư Hoàng Kiếm, giám đốc Trường Tin Học, đại học TP HCM hướng dẫn.
Một trong những ước mơ của giáo sư Hoàng Kiếm là được trường British Columbia Institute of
Technology (BCIT) hợp tác để mở những lớp học về Tin học và Kỹ thuật tại Sài gòn. Dự án này
không thực hiện được vì quan niệm điều hành về giáo dục rất khác nhau giữa hai chính phủ.
Sau đó giáo sư Hoàng Kiếm có mời một giáo sư người Việt tại khoa Điện của trường UBC hợp
tác, đồng thời góp ý với tôi: nếu có thể làm được gì để giúp sinh viên thì xin giúp đỡ, vì hiện nay
tài liệu về kỹ thuật cao, đặc biệt là về Thông minh Nhân tạo, rất cần. Tự thấy mình không có đủ
tư cách để thực hiện những dự án lớn, nhưng rất muốn giúp, nên tôi tự học và viết một số tài liệu
ngắn, xúc tích và thực tiễn để giúp sinh viên của giáo sư Hoàng Kiếm.
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Mùa Hè năm 1997, tôi về thăm trường cũ và được giáo sư Hoàng Kiếm giới thiệu với một số
sinh viên của trường.

Nhân đó tôi có tặng trường một số tài liệu tôi thực hiện.
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Thực ra ý tưởng thực hiện 24 tài liệu này đã có từ khi tôi còn làm tại khoa Hóa Học Công Nghệ UBC. Phải mất một thời gian dài để đúc kết tài liệu và viết thành sách. Lúc đó tôi cũng đam mê
về kỹ thuật In-Ấn bằng máy tính (Desktop Publishing) nên việc in tài liệu thành những cuốn
sách nhỏ, như trong các hình trên, không khó khăn.
Giáo sư Hoàng Kiếm có ý định in và phổ biến những tài liệu này tại Việt Nam; nhưng vào thời
điểm đó, việc xuất bản tài liệu giáo khoa hoàn toàn do nhà nước quyết định, nên ước muốn này
không thực hiện được.
Tuy nhiên những tài liệu này đã giúp
nhiều sinh viên trong học tập cũng như
trong việc thực hiện các dự án tốt nghiệp.
Đặc biệt sinh viên Cao học Lê Hoàng
Thái đã dựa trên tài liệu của chúng tôi để
viết sách Thuật Giải Di Truyền – cách
Giải Tự Nhiên các Bài Toán Trên Máy
Tính.
Nếu muốn đi sâu vào lãnh vực Thông
minh Nhân tạo, như Luận lý Mờ (Fuzzy
Logic), Lý luận dựa theo sự Tiến hóa
(Genetic Algorithms), cần phải có một
căn bản vững chắc về toán học và nhiều
kinh nghiệm về lập trình. Tôi không có
đủ hai yếu tố này, nên đã chọn Ngôn ngữ
học Ngữ Liệu (Corpus Linguistics).
Do đó từ năm 1996 tôi bắt đầu làm việc
bán thời gian cho Thống kê Canada
(Statistics Canada) có sử dụng khả năng thông/phiên dịch. Tôi dành nhiều thì giờ cho Ngôn ngữ
học, đặc biệt là Ngôn ngữ học Ngữ liệu (Corpus Linguistics). Từ đó tôi đi dần đến ý tưởng thực
hiện Ngữ liệu Song ngữ (Parallel Corpora), Anh Việt và nhiều ngôn ngữ khác.
Dự án 1-triệu cặp câu song ngữ bắt đầu từ năm 2000 cho đến nay.
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Ngữ liệu song ngữ của chúng tôi không ở dạng những bài bằng ngôn ngữ gốc (source language)
và bản dịch của chúng sang ngôn ngữ đích (target language), ở dạng in ra giấy, vì như vậy tuổi
thọ của chúng rất ngắn (in thành sách rồi về sau không dùng nữa thì bán như phế phẩm) và mức
độ sử dụng rất hạn chế (chỉ để đọc hay tra cứu đơn giản).
Ngữ liệu do chúng tôi thực hiện được lưu ở dạng điện tử và được cắt ngắn thành câu (phrase),
nhờ đó có thể xử lý bằng máy tính và được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau: thông/phiên
dịch, lập từ điển song ngữ, lập bảng thuật ngữ chuyên ngành, quan sát trực tiếp ngữ pháp
(grammar), tìm kiếm từ trong ngữ cảnh, khảo sát sự khác biệt giữa các ngôn ngữ v.v...
Việc thu thập các tài liệu song ngữ không khó khăn, nhưng việc xử lý để biến các văn bản thành
câu ngắn rất nhiêu khê. Một trong những lý do chính là khi dịch, các nhà phiên dịch không giữ
nguyên cấu trúc nguyên thủy của văn bản gốc. Phiên dịch, ngoài việc phải giữ nguyên ý nghĩa
của văn bản gốc, còn phải diễn tả sao cho người đọc (ở ngôn ngữ đích) hiểu được nội dung tài
liệu. Do đó người dịch có khi cắt một câu trong văn bản gốc thành hai hay nhiều câu trong văn
bản địch; hay ngược lại gom nhiều câu trong văn bản gốc thành một câu trong văn bản dịch.
Trong hầu hết các ngôn ngữ, các từ thường có nhiều nghĩa, do đó để có thể hiểu một cách chính
xác, người đọc phải tra cứu từ trong ngữ cảnh (word in context).
Ngày nay chúng ta đã có nhiều phương tiện để cắt văn bản (Căn chỉnh = Alignment)
thành câu ngắn và phần mềm Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing).
Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ chính thống trên thị trường, do đó nhiều phần mềm máy tính
có sẵn không thể dùng cho tiếng Việt. Chúng tôi đã phải thực hiện những tiện ích (Utility) và
những phần mềm thích nghi cho tiếng Việt. Cho đến nay chúng tôi xử dụng lối 10 phần mềm
miễn phí hay với giá tương đối thấp và gần 10 phần mềm và tiện ích do chúng tôi thực hiện.
Trong công tác thực hiện 10 phần mềm và tiện ích này, tôi được sự giúp đỡ tích cực về kỹ thuật
lập trình của Lê Quang Trường và của Bác sĩ Bảo Phi.
Bác sĩ Bảo Phi là một bác sĩ gia đình làm việc tại bệnh viện Long Khánh. Nhưng cũng như tôi,
bác sĩ Bảo Phi đã dành nhiều thời gian cho Tin học hơn là công việc chính của mình. Tôi biết bác
sĩ Bảo Phi qua Internet. Từ năm 2003 đến nay, mỗi khi tôi có ý tưởng mới và có kinh phí để đài
thọ cho công tác, tôi phát họa ý tưởng rồi nhờ đến bác sĩ Bảo Phi lập trình.
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Một số phần mềm chính mà chúng tôi đã dùng cho tiếng Việt là: Wordle, AntConc, Wordsmith
Tools, ParaConc, Voyant Tools, SkELL, và Sketch Engine.
Một số phần mềm và Tiện ích (Utility) do nhóm chúng tôi (với bác sĩ Bảo Phi và Lê Quang
Trường) thực hiện gồm: TMToolkit, TransMem, VinaConcordance, PcbT (Parallel CorporaBased Translation), LQV, Notepad+.
Từ khi giao tiếp với thế giới, Việt Nam đã cơ hội giao lưu với trên 100 quốc gia và Tổ chức
Quốc tế, do đó ngoài tiếng Anh chúng ta cũng có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng nhiều ngôn ngữ
khác, như: tiếng Pháp, Đức, Ý, Nhật, Trung, Nga, Hàn, Ấn độ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và đặc
biệt là tiếng Á-rập (Arabic). Do đó ngoài Dự án 1-triệu cặp câu Anh-Việt, chúng tôi có thêm Dự
án Trăm-ngàn câu Song ngữ cho những ngôn ngữ nêu trên. Trong khi thực hiện hai dự án trên,
tôi sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, nhờ đó thấy được sự đa dạng của Ngôn ngữ và dần dần
đưa tôi đến với Ngôn ngữ học Ngữ liệu (Corpus Linguistics). Tôi rất đam mê lãnh vực Ngữ liệu
Song ngữ vì những lợi ích mà nó đem lại :
-

Giúp người dùng hiểu được nội dung văn bản gốc ;

-

Giúp người học tiếng (Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, v.v.)

-

Giúp các thông dịch viên / phiên dịch viên tạo các Bộ nhớ Phiên dịch ;

-

Giúp các nhà Từ điển học thực hiện các Từ điển Song và Đa ngữ.

Tìm kiếm, Thu thập và Xử lý Ngữ liệu song Ngữ
Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày 3 giai đoạn chính của việc Tìm kiếm, Thu thập và Xử lý.
A- Tìm tài liệu song ngữ : Trên Internet có rất nhiều bản dịch của các tài liệu khoa học, kỹ
thuật, kinh doanh và đặc biệt là các tiểu thuyết. Đặc biệt trên trang Project Gutenberg (PG)
chúng ta có thể tải xuống hàng triệu tài liệu miễn phí. Rất nhiều tài liệu này đã được dịch
sang tiếng Việt. Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, hội đoàn vô vụ lợi, cũng như nhiều cá nhân
(trường hợp Ngô Bắc) đã tạo ra hàng nghìn bản dịch của những tài liệu đáng giá. Tuy nhiên
việc tìm ra cả bản gốc và bản dịch là một công tác mất nhiều thời gian. Chúng tôi đã tìm
được giải pháp để truy tầm cùng lúc văn bản gốc và bản dịch, hoặc tìm ngay tức thì bản gốc
khi có bản dịch sang tiếng Việt.
B- Thu thập tài liệu song ngữ : Phần lớn các bản dịch được trình bày ở dạng PDF, Epub hay
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HTML, rất ít khi ở dạng DOC (Word) hay TXT (Notepad). Dạng PDF được ưa chuộng bởi vì
nó đảm bảo chất lượng của tài liệu ; tuy nhiên có nhiều trường hợp chúng ta tìm thấy nhiều
tài liệu tiếng Việt ở dạng PDF, nhưng không đọc được. Lý do của việc này là vì người phiên
dịch tài liệu (người Việt) và người biến đổi tài liệu từ DOC sang PDF (không phải là người
Việt và không hiểu nguyên tắc cơ bản của việc chuyển đổi. Việc dùng các phông chữ không
phải là phông chữ Unicode cũng góp phần tạo lỗi nêu trên. Chúng tôi đã gặp nhiều trang web
với toàn bộ tài liệu có sai lỗi này và đã chuyển đổi sang Unicode để dùng.
C- Xử lý tài liệu song ngữ : Sau khi thu thập bản gốc và bản dịch ở dạng sử dụng được, chúng ta
phải xử lý : loại bỏ những phần không cần thiết cho việc trình bày nội dung (thí dụ các tag
trong tập tin dạng DOC), các ghi chú cũng như những chi tiết về tác giả, về tham chiếu, v.v.
Giai đoạn quan trọng nhất của việc xử lý văn bản song ngữ là việc căn chỉnh (alignment).
Mục đích chính của việc căn chỉnh là biến cặp tài liệu (gốc và dịch) thành tập hợp các cặp
câu song ngữ : số câu trong tài liệu gốc bằng với số câu trong tài liệu dịch. Tuy việc căn
chỉnh không quan trọng cho việc tìm hiều nội dung hai tài liệu, nhưng nó rất quan trọng cho
việc tạo Bộ nhớ Phiên dịch (Translation Memory), bản Thuật ngữ Song nữ (Bilingual
Glossary) và Từ điển Song ngữ. Việc căn chỉnh văn bản phần lớn dựa trên dấu chấm ở cuối
câu. Đối với những ngôn ngữ gốc La-tinh thì việc căn chỉnh rất đơn giản và chính xác (gần
100%). Tuy nhiên đối với các ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và đặc biệt là
tiếng Á-Rập, việc căn chỉnh thường chỉ đạt ở mức 60 hay 70%. Nội dung văn bản và Hình
thức thể hiện văn bản cũng góp phần cho sự thành công của việc căn chỉnh : tài liệu khoa học
và kỹ thuật dễ căn chỉnh hơn tiểu thuyết ; văn bản có đánh số thứ tự, như Mục Lục, giúp
nhiều cho việc thành công ; bản dịch có ghi thêm chi tiết bằng ngôn ngữ gốc cũng giúp phần
mềm căn chình làm việc chính xác hơn.
Sau khi đã căn chỉnh thành công, ngữ liệu song ngữ sẽ được trình bày ở nhiều dạng khác nhau
tùy theo mục tiêu sử dụng. Ngữ liệu song ngữ được trình bày phổ thông nhất là dạng Excel, kế
đó là TXT, DOC hay HTML. Tuy nhiên nó cũng được trình bày dưới dạng đặc thù của phần
mềm đặc biệt, như dạng TMX, v.v.
Trong phần kế tôi sẽ trình bày kết quả nghiên cứu của chúng tôi, từ ứng dụng trong phiên dịch,
sang sử dụng trong học tiếng (Anh, Trung, Nhật, Hàn, v.v.) sang so sánh ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ
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trình bày kết quả nghiên cứu qua hình ảnh và qua các trang web trình công tác.
1 - Trong trang Web : https://anchor.fm/vina-technology
Chúng tôi trình bày các bài nói chuyện về Ngôn ngữ học, Trí tuệ Nhân tạo và Blockchain.
2 – Trong trang web : https://dulieuphiendich.com
Chúng tôi trình bày các tập tin song ngữ : Việt-Anh, Việt-Trung , Việt- Nhật, Việt-Hàn. v.v
Hai trang web này đều được cập nhật để có thêm tài liệu hàng tuần
3 – Các trang web trên Facebook trình bày tài liệu phân tích ngữ liệu tiếng Việt:
https://www.facebook.com/1581278281/videos/10205139330434484
https://www.facebook.com/1581278281/videos/10205139357875170
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209678708956110&set=pb.1581278281.2207520000..&type=3
Tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với Ngôn ngữ học Ngữ liệu theo cách “cưởi ngựa xem hoa”
trước khi đi vào lý thuyết và những ứng dụng thực tế của ngành này.

Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Thiên văn học
Khi đọc tài liệu, chúng ta thường chỉ để ý đến nội dung của tài liệu chứ không quan tâm nhiều
đến hình thức trình bày hay cách dùng chữ (từ) của tác giả. Một phần vì thời gian không cho
phép, nhưng phần lớn là vì thiếu phương tiện và không cần thiết.
Người đọc khảo sát các từ (word) hay nhóm từ trong văn bản cũng giống như các nhà thiên văn
học khảo sát các vì sao trên bầu trời.
Các nhà thiên văn học dùng các kính thiên văn (kính viễn vọng) để tìm hiểu về các vì sao.
Các nhà ngôn ngữ học ngữ liệu khảo sát các từ (word) hay nhóm từ trong văn bản nhờ phần mềm
Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing).
Nhìn sơ qua chúng ta thấy có sự tương đồng trong hai lãnh vực này. Tuy nhiên khảo sát kỹ hơn
chúng ta thấy có nhiều khác biệt giữa hai ngành.
Đối với Thiên văn học, những nhà nghiên cứu phải có căn bản khoa học, đặc biệt là Vật lý. Họ là
những chuyên viên có trình độ đại học và nhiều năm kinh nghiệm. Phương tiện nghiên cứu của
họ, kính thiên văn, rất đắt tiền và chỉ có ở các đài thiên văn.
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Ngoài ra đối tượng nghiên cứu của Thiên văn học, các vì sao, ở xa chúng ta hàng ngàn hay triệu
năm ánh sáng.
Đối với Ngôn ngữ học Ngữ liệu, các tài liệu để nghiên cứu ở ngay trước mặt, các phương tiện
tìm hiểu Ngôn ngữ học Tự nhiên là những phần mềm miễn phí hay với giá tương đối rẻ. Đặc biệt
hơn nữa là những người khảo sát Ngôn ngữ học Ngữ liệu không nhất thiết là những giáo sư, giáo
viên có trình độ đại học hay nhiều năm trong nghề; họ có thể là sinh viên, hay bất cứ ai quan tâm
đến ngôn ngữ. Tôi sẽ sử dụng những phần mềm xử lý ngữ liệu miễn phí để chứng minh điều này.

Máy tính và Con người
Máy tính và các phần mềm liên hệ không thể thay thế hoàn toàn con người, nhưng có thể biết
được con người nghĩ gì và thể hiện ý nghĩ đó.
Thí dụ khi chúng ta nói đến từ (word) “táo”, chúng ta có thể liên tưởng đến một loại trái cây,
nhưng cũng có thể nghĩ đến nhiều nghĩa khác. Máy tính và phần mềm Phân tích Ngữ liệu giúp
chúng ta thấy rõ sự khác biệt này.
Sự khác biệt được trình bày bằng hình ảnh
giúp chúng ta thấy ngay các chi tiết: từ
quan tâm với màu đỏ, các từ liên quan
màu với xanh dương và các đường nối sự
liên kết với màu đen.
Hình bên trái cho chúng ta thấy hai nhóm ý
nghĩa chính của từ “táo”.
Nhánh bên tay phải cho thấy ý nghĩa của sự
táo tợn, táo bạo (bạo lực).
Nhánh bên tay trái cho thấy nhiều ý nghĩa
khác, nhưng chúng đều có liên hệ với nhau
(qua những đường nối).
Nếu cung cấp nhiều văn bản hơn thì ý nghĩa
bên tay phải không thay đổi nhiều, trong khi
đó nhóm bên tay trái trở nên phong phú hơn.
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Nếu tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu nữa chúng ta sẽ có một hình mới với nhiều chi tiết hơn.
Như vậy càng có nhiều văn bản thì hiểu biết của chúng ta càng phong phú.
Đó là yêu cầu đầu tiên của Ngôn ngữ học Ngữ liệu.
Ngữ liệu (corpus, số nhiều là corpora) là tập hợp nhiều văn bản ở dạng điện tử.
Ý nghĩa “nhiều” rất mông lung. Trước năm 2000 phần lớn các văn bản đều ở dạng in trên giấy,
do đó nếu muốn chuyển sang dạng điện tử, phải chép bằng tay (đánh máy) hay quét (scan). Công
việc này mất nhiều thời gian và công sức, nên ngữ liệu chứa vài triệu từ đã được xem là rất lớn.
Trong thập niên 60, ngữ liệu chứa 1-triệu từ đã được xem là rất lớn. Nhưng sang thập niên 70
ngữ liệu chứa 10-triệu từ được xem là tạm đủ để soạn từ điển. Đến thập niên 90 thì đã có thể tạo
ngữ liệu lớn hơn, như Ngữ liệu Quốc gia Anh (British National Corpus) chứa 100-triệu từ.
Nhưng từ đầu thế kỷ 21, tài liệu điện tử có rất nhiều trên Internet, nên ý nghĩa “lớn” của ngữ liệu
đã thay đổi, và không biết phải chứa bao nhiêu mới được gọi là lớn. Các nhà Từ điển học đã
dùng Ngữ liệu chứa vài tỷ từ để soạn từ điển. Hiện nay đã có thể tạo một cách dễ dàng những
ngữ liệu chứa hàng chục tỷ từ.
Câu hỏi quý vị có thể đặt ra là: khả năng một người tốt nghiệp đại học cũng chỉ có thể biết tối đa
100,000 từ, vậy tại sao phải cần có những ngữ liệu chứa hàng tỷ từ?
Câu trả lời là vì trong khi dùng từ, chúng ta đã dùng đi dùng lại nhiều lần một số từ, đặc biệt là
những “hư từ”, tuy không có ý nghĩa gì nhưng là cầu nối giữa những “thực từ”.
Thí dụ: trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, từ “một” xuất hiện 308 lần; từ “đã” 253 lần; từ
“người” 219 lần; từ “nàng” 197 lần.
Trong ngữ liệu BNC chứa 100-triệu từ, có:
was

923,957

10 (đứng thứ 10, tính theo thứ tự nhiều đến ít)

at

478, 177

20

made 091,659

100

advice 010,316

1000

quiet 005,295

2000
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Chúng ta thấy có một mối liên hệ giữa các từ này: “was” ở vị trí thứ 10 có gấp 2 lần từ “at” ở vị
trí 20 và gấp 10 lần từ “made” ở vị trí 100, gấp 100 lần từ “advice” ở vị trí 1000, gấp 200 lần từ
“quiet” ở vị trí 2000.
Như vậy giữa vị trí của một từ với số lượng của từ có một hệ thức, đó là định luật Zipf.
Định luật này gần đúng cho hầu hết các ngôn ngữ, và đây là định luật phổ quát.
Nếu cộng tất cả 100 từ thường dùng nhất trong tiếng Anh (từ ở vị trí 1 cho đến từ ở vị trí 100),
tổng số này chiếm đến gần 45% tổng số từ trong ngữ liệu nào. Thí dụ trong BNC, tổng số này gần
45 triệu từ. Như vậy những từ còn lại chỉ có mặt với số lần ít đi dần dần. Trong BNC, từ adjucate
chỉ xuất hiện có 121 lần, từ inattentive chỉ xuất hiện 31 lần, và barnstorming chỉ xuất hiện 20 lần.
Kết quả này khiến chúng ta liên
tưởng đến tin mới đăng trong
tháng1-2015 về của cải của mọi
người trên thế giới: Hơn nửa tài
sản của nhân loại nằm trong tay
của 2% dân số thế giới; bằng với
của cải của 98% số người còn lại.
Sự kiện này cũng giống như số từ
trong mọi ngữ liệu.
Kết quả này có một ứng dụng rất
quan trọng trong việc thực hiện từ
điển.
Trước đây, từ điển được thực hiện
bởi các nhà từ điển học, thí dụ như
James Murray đã dựa trên các Chỉ
mục (Index) để có tài liệu soạn từ
điển. Khi cần một từ nào đó, James
Murray yêu cầu các phụ tá tìm trong
các tủ (hình bên trên). Việc làm này mất thời gian và không chính xác. Có nhiều từ không còn
được dùng, trong khi đó cần thêm từ mới nên kỹ thuật trên không hữu hiệu.
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Ngày nay nhà làm từ
điển, và ngay cả sinh
viên, có thể tạo ra từ điển
từ ngữ liệu lấy trên
Internet. Vấn đề là phải
dùng ngữ liệu chứa bao
nhiêu từ mới đủ.
Câu trả lời là ngữ liệu
càng lớn càng tốt, do đó
ngày nay các nhà từ điển
học đã dùng các ngữ liệu
chứa hàng chục-tỷ từ.
Hình Ngữ cảnh 1
Hình Ngữ cảnh 2
Trước đây để tìm định
nghĩa các từ, chúng ta
phải dựa trên các câu
có chứa từ liên hệ để
biết nghĩa của từ đó.
Việc này cũng có nghĩa
như tìm từ trong ngữ
cảnh (words in
context), để biết từ
đồng hiện (cooccurrence). Thí dụ đối
với từ “quan”, chúng ta
có quan công, quan khách, quan ngại, quan tâm, v.v… đây là những nhóm từ do sự kết hợp giữa từ
“quan” với từ đứng sau nó. Tuy nhiên cũng có những nhóm từ mà từ “quan” đứng sau các từ khác,
thí dụ cảm quan, cơ quan, lạc quan, liên quan, v.v. …
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Việc tìm kiếm những từ đứng trước hay đứng sau một từ quan tâm được thực hiện một cách dễ
dàng với phần mềm: Trình bày Từ trong Ngữ cảnh (Concordancer).
Hình Ngữ cảnh 1 cho thấy từ “quan” được trình bày với màu tím lợt, những từ đứng sau nó được
trình bày với màu đỏ lợt, trong khi những từ khác màu đen. Nhờ đó người dùng có thể thấy ngay
sự khác biệt. Hình Ngữ cảnh 2 trình bày những từ đứng trước “quan”. Cũng như hình trên, trong
hình này “quan” được thể hiện với màu xanh, trong khi những từ đứng trước “quan” được trình
bày với màu đỏ, còn các từ khác màu đen.
Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cũng như những nhà soạn từ điển có thể dựa vào phần mềm
này để tìm định nghĩa và thí dụ cho từng nghĩa của từ liên quan, như quan sát bằng mắt. Nhờ đó
chúng ta có thể biết: Từ đứng trước, đứng sau một từ quan tâm; những tính từ đi với từ liên hệ
cũng như những từ đi với nó sau từ “và” hay “hoặc”.
Tuy nhiên trong nhiều trường hợp số hàng của phần mềm Trình bày Từ trong Ngữ cảnh quá lớn,
trên 200 hàng, thì việc quan sát bằng mắt rất khó, ngoài ra khả năng nhớ của con người có giới
hạn, không thể nhớ hết những gì quan sát suốt 2, 300 hàng. Do đó chúng ta cần có phần mềm có
thể đúc kết tất cả các tính năng của một từ và trình bày ngắn gọn trong một trang (hay hai trang).
Phần mềm đó là Sketch Engine.
Chúng tôi sẽ trình bày việc dùng Sketch Engine để nói lên sự khác nhau giữa hai từ “đàn bà” và
“phụ nữ”.
Chúng ta còn nhớ, lúc sinh thời nhạc sĩ Phạm Duy đã không chối cải sự gian díu tình ái với nhiều
người nữ và đã kết luận bằng một câu: “Chỉ tại đàn bà”. Như vậy “đàn bà” chỉ sự xấu xa, tội lỗi.
Tuy nhiên khi đề cập đến sự cao quý, trang trọng của người nữ, các tác giả dùng từ “phụ nữ”.
Đối với phần đông chúng ta, sự phân biệt này xảy ra tức thì do trực giác. Nhưng đối với học sinh,
đặc biệt là người nước ngoài học tiếng Việt thì khó có thể dùng đúng cách từ “đàn bà” và “phụ nữ”.
Sketch Engine có khả năng trình bày các tính năng của từng từ, đồng thời liệt kê những tính từ
hay nhóm từ nào thường đi với “đàn bà” nhưng không bao giờ được dùng với “phụ nữ”. Trong
hình ở trang sau, những từ trong các khung màu xanh lá cây thường được dùng với “đàn bà”.
Trong khi đó các từ hay nhóm từ trong các khung màu đỏ thường được dùng với từ “phụ nữ”.
Những từ/nhóm từ trong các khung màu trắng có thể dùng được cho cả “phụ nữ” và “đàn bà”.
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Nghiên cứu tiếng Việt
do người nước ngoài
thực hiện
Một số nhóm nghiên cứu đã
sử dụng những ngữ liệu chứa
vài trăm triệu từ (word) tiếng
Việt để nghiên cứu và tạo ra
những kết quả rất hữu ích,
như trình bày sau đây.

A- Nhóm nghiên cứu
Wortschatz của Đức
Đối với bất cứ từ (word) nào,
Wortschatz cũng có thể tạo ra
một bản tóm lược trình bày 3
đặc điểm: những từ/nhóm từ
đi cùng với từ quan tâm;
những từ/nhóm từ đứng bên
phải từ quan tâm, và những từ/nhóm từ đứng bên trái từ quan tâm. Từ đó tạo nên đồ họa giúp
người dùng có một ý niệm tổng quát về từ quan tâm. Thí dụ dưới đây liên quan với từ “táo” mà
chúng tôi đã có các hình trình bày ở trang 64.
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Máy tính không thể suy nghĩ thay người, nhưng có thể dựa trên ngữ liệu để sắp xếp các văn bản
theo từng ngữ cảnh (context). Thí dụ có thể cho thấy các nghĩa khác nhau của từ “táo”:
1- Từ “táo” trong ý nghĩa “bạo”, “tợn” nói về tính khí của con người
2- Từ “táo” liên quan đến “trái cây”, hay “bệnh tật”,
Ưu điểm của nhóm nghiên cứu Wortschatz là dùng phần mềm tự động để thu thập ngữ liệu của
các ngôn ngữ (trên 200 ngôn ngữ) và tự động phân tích không cần phải gắn nhãn từ loại.
Hiện nay đã có nhiều chương trình máy tính tự động nhận diện các văn bản để biết văn bản đó là
tiếng gì (Việt, Anh, Pháp, v.v…). Nhóm Wortchatz cũng có một phần mềm khác để tự động phát
hiện tính năng của các từ/nhóm từ và xếp các từ/nhóm từ đi cùng thành nhóm.

B- Nhóm nghiên cứu Sketch Engine
Nhóm nghiên cứu Sketch Engine cũng có cùng mục đích như nhóm nghiên cứu Wortschatz
nhưng đạt được một kết quả chi tiết và tiên tiến hơn, nhờ dùng phần mềm gắn nhãn từ loại. Như
chúng ta đã biết một từ (word) có thể là danh từ, hoặc là động từ, tính từ, tùy theo cách dùng.
Thí dụ: từ “bao”, có thể là động từ trong nghĩa “bao che”, “bao bọc”, “bao vây”; nhưng cũng có
thể dùng như danh từ “cái bao”, như “bao giấy”, v.v… Do đó phải gắn cho các từ này một nhãn
thích nghi (động từ, danh từ, tính từ) thì việc phân tích mới chính xác. Năm 2006, giáo sư Adam
Kilgarriff hoàn thành Sketch Engine và áp dụng phần mềm này để tạo ra các Sketch (bản phát
họa), đặc biệt áp dụng cho tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Trung, Nga.
Sketch – một bản tóm lược hay bản phát họa – là một tài liệu cỡ 1 hay 2 trang giấy liệt kê tất cả
các tính năng của một từ (xem chi tiết trên đây của Sketch cho từ “phụ nữ” và từ “đàn bà” sẽ
hiểu rõ hơn thế nào là một sketch).
Nhìn vào Sketch Engine, chúng ta thấy ngay sự khác biệt của hai từ và những tính chất đặc thù
của từng từ, cả những từ thường dùng đến những từ không nên dùng cho từng trường hợp.
Lúc đó Sketch Engine chỉ mới được dùng cho vài ngôn ngữ chính, như: Anh, Pháp, Nga, Trung,
Ý, Tây Ban Nha. Tôi rất muốn dùng Sketch Engine cho tiếng Việt, nhưng chúng ta chưa có bộ
gắn nhãn hoàn hão. Tôi gởi cho giáo sư Adam Kilgarriff một tài liệu chứa 10,000 cặp câu AnhViệt, để yêu cầu ông thử xem tiếng Việt có tương thích với phần mềm Sketch Engine không.
Kết quả: Sketch Engine trình bày chữ Việt rất tốt và tài liệu song ngữ Anh Việt này vẫn còn lưu
trên máy chủ của Sketch Engine cho những nghiên cứu về Ngữ liệu Song ngữ.
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Từ năm 2000 đã có nhiều nhóm nghiên cứu tại Việt Nam tìm cách viết phần mềm để gắn/gán nhãn
tiếng Việt (nhóm của giáo sư Phạm Thị Tươi, VietLex). Năm 2005 tiến sĩ Nguyễn thị Minh Huyền
trình luận án Tiến sĩ tại Loria với đề tài Phần Mềm Gắn Nhãn cho Tiếng Việt. Sau đó vài năm,
nhiều nhà nghiên cứu ngoại quốc có dùng thử phần mềm của tiến sĩ Nguyễn thị Minh Huyền,
nhưng kết quả không được như ý. Phải đợi đến năm 2010, khi Lê Hồng Phương tiếp tục chương
trình của tiến sĩ Nguyễn thị Minh Huyền và đã hoàn tất văn bằng tiến sĩ với cùng chủ đề tại Loria.
Trước đó giáo sư Kilgarriff có đề nghị tôi hợp tác để tạo ngữ liệu tiếng Việt. Do bận rộn công
việc dịch thuật và phải hoàn tất kế họach 1-triệu cặp câu song ngữ, và ở quá xa nhau không thể
làm việc hữu hiệu, nên tôi đã từ chối. Tôi mất đi một cơ hội quý giá để tìm hiều chi tiết về lãnh
vực này. Sau đó giáo sư Kilgarriff hợp tác với một người Việt tại Anh để thực hiện một ngữ liệu
tiếng Việt trên 200 triệu từ nhờ phần mềm thu thập tự động tài liệu lấy từ Internet.
Khi giáo sư Kilgarriff hoàn tất ngữ liệu tiếng Việt thì cũng là lúc tiến sĩ Lê Hồng Phương hoàn
tất chương trình gắn nhãn với nhiều ưu điểm hơn. Cả hai, giáo sư Kilgarriff và tiến sĩ Lê Hồng
Phương đều gặp may mắn đã hợp tác đúng lúc để sử dụng phần mềm Sketch Engine và bộ Gắn
Nhãn tiếng Việt để tạo ra các Sketch cho tiếng Việt.
Đây là một may mắn cho tiếng Việt vì chúng ta đã có đủ phần mềm cần thiết cho Sketch Engine
xử lý tiếng Việt một cách rộng rãi hơn. Tôi đang hợp tác với nhóm của giáo sư Adam Kilgarriff
trong việc trích các nhóm từ đồng hiện từ các ngữ liệu song ngữ (Parallel Corpora). Hiện nay kỹ
thuật này đã được dùng cho các ngữ liệu song ngữ, như Anh-Pháp, Anh-Đức, Anh-Trung, v.v…

Có hay không có sự kỳ thị trong Dịch máy?
Dịch máy là dịch tự động bằng máy tính. Hiện nay chúng ta có những trang Web dịch tự động,
như: Google Translate, Bing (của Microsoft) và nhiều phần mềm miễn phí khác. Phiên dịch tự
động chưa hoàn hảo, nên phải hiệu đính. Tuy nhiên tính chính xác của bản dịch cũng tùy thuộc
phần nào vào bản chất của văn bản gốc. Thí dụ một văn bản tiếng Anh dùng những từ thông dụng
và cách cấu trúc đơn giản thì bản dịch sang Việt ngữ sẽ ít có lỗi, như trường hợp từ điển 120,000
từ do chúng tôi thực hiện và được trình bày ở trang 69. Nếu văn bản gốc dùng nhiều “tiếng lóng”,
“sáo ngữ”, “thành ngữ”, “đặc ngữ” thì bản dịch sẽ không thể nào đạt được mức chính xác cao.
Tuy nhiên chúng ta không thể thực hiện văn bản tiếng Anh mà không dùng những nhóm từ thể
hiện tính chất phong phú của ngôn ngữ khiến người đọc mất hứng thú khi tham khảo.
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Điều này có thể thấy rõ khi đọc các bản tin Anh ngữ do các trang Web trong nước thực hiện. Nếu
chúng ta dùng Google Translate để dịch những trang Web này sang tiếng Việt, chúng ta sẽ có
những bản tiếng Việt gần như chính xác 100%.
ELL: Sketch Engine for Language Learning
Nhóm Sketch Engine đã thực hiện SkELL (phiên bản thu nhỏ của Sketch Engine) để cho mọi
người dùng miễn phí một số tính năng của Sketch Engine. Dưới đây là hình ảnh trình bày cách
dùng SkELL để tìm hiểu về từ “teacher”

Người dùng bắt đầu điền từ “teacher” vào ô trống, kế đó kích vào Search. SkELL, tự động tô
màu phần Example và trình bày màn hình dưới đây.

Từ màn hình trên người dùng có thể chọn 6 tính năng của Word Sketch, như:
Verbs with teacher as object, (Động từ dùng với từ teacher, trong đó “teacher” là bổ ngữ)
Verbs with teacher as subbject, (Động từ dùng với từ teacher, trong đó “teacher” là chủ ngữ)
Adjective with teacher, (Những tính từ dùng với từ “teacher”)
Modifiers of teacher, (Những từ bổ nghĩa cho từ “teacher”)
Nouns modified by teacher, (Những danh từ được từ “teacher” bổ nghĩa)
Words and/or teached (Những từ dùng với từ “teacher” theo sau từ “and” hay từ “or”)

Người dùng chỉ cần kích chuột vào bất cứ từ có gạch dưới để được đưa sang một màn hình mới.
Thí dụ về phân tích Ngữ liệu tiếng Việt: Truyện Kiều
Dưới đây là chi tiết xử lý Truyện Kiều với phần mềm trực tuyến miễn phí Text Analyzer của
Online-Utility.org
Nếu đếm từ đầu đến cuối, truyện Kiều gồm có
22155 từ (word). Số này được gọi là Token.
Token của Truyện Kiều là 22155.
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Tuy nhiên khi đếm như vậy, chúng ta thấy nhiều từ xuất hiện nhiều hơn một (1) lần. Nếu chỉ tính
một (1) lần thôi cho bất kỳ từ nào, dù xuất hiện một (1) hay nhiều lần, thì con số này được gọi là
Type. Như vậy Type của Truyện Kiều là 2361. Đối với truyện Kiều: R = Type/Token = 10,6.
Tỷ số Type/Token có một ý nghĩa đặc biệt, cho biết cách dùng từ của tác giả hay thể loại tài liệu.
Đối với tác giả, nếu R lớn có nghĩa là tác giả dùng từ một cách
phong phú; nếu R nhỏ, tác giả dùng đi dùng lại một số từ.
Đối với thể loạ i: ngữ liệu văn học nghệ thuật có R nhỏ; trái lại
tiểu thuyết có R lớn (vì tác giả dùng nhiều tính từ, nhiều tên
nhân vật, nhiều địa danh để trình bày sự kiện một cách văn
hoa). Văn bản học thuật chứa ít tỉnh từ hơn nên thường có tỷ số
R thấp.
Trong Truyện Kiều: Cặp hai từ: nàng rằng 32; một lời 24; bây giờ
23; một mình 20; nàng mới 19; tiểu thư 19; một nhà 18; làm chi 17;
giác duyên 16; vội vàng 16; đoạn trường 15; bấy lâu 14; biết đâu 14;
cùng nhau 14; nghe lời 13; một ngày 13; cũng là 12; hồng nhan 12;
thế này 12; bao giờ 12; thì thôi 12; làm sao 12; làm cho 12; thong
dong 12; những là 12; rõ ràng 11; phong trần 11; chút phận 11; thì
cũng 11; thế nào 11.

Một số kết quả khác về Xử lý Truyện Kiều.
Một trăm năm mươi từ xuất hiện nhiều lần (tổng cộng 10190).
Một trăm bảy mươi lăm từ xuất hiện nhiều lần (tổng cộng 10893).
Hai trăm từ xuất hiện nhiều lần (tổng cộng 11529), tức 52%; trong khi 2161 từ còn lại chiếm 48%.
Tính năng thứ ba là chứng minh ý nghĩa của định luật Zipf
Một trăm từ xuất hiện nhiều lần (tổng cộng 8489): một 308; đã 253; người 219; nàng 197; cũng 167; là
166; cho 166; lời 165; lòng 161; có 157; rằng 152; lại 148; ra 147; hoa 131; tình 124; còn 118; mới 116;
đâu 114; ai 113; chẳng 109; mình 108; thì 107; mà 106; biết 106; này 106; trong 105; đến 102; đường 99;
nhà 95; càng 93; nào 93; thân 92; trời 92; ngày 88; khi 87; như 87; sao 84; vào 84; mặt 82; duyên 81; xa
78; vàng 77' về 75; sinh 75; tay 75; thôi 74; làm 73; trước 73; thấy 72; chàng 72; nghe 71; chi 71; những
70; sau 69; nỗi 68; hai 66; nước 64; từ 63; hương 60; nói 60; ta 57; thương 57; con 57; phải 57; hồng 56;
trông 56; chưa 55; thế 55; tơ 54; gió 54; xuân 54; ở 53; tiếng 53; mấy 52; nghĩ 51; năm 51; xưa 50; đây 49;
giờ 49; nhau 48; với 48; gì 47; đi 47; hay 47; công 47; chút 46; bao 46; ấy 46; bên 45; mây 45; phận 45;
trăng 43; được 43; ngoài 43; điều 42; hỏi 42; đầu 42; riêng 41; bóng 41; cửa 41.

Trong danh sách này chúng ta thấy có nhiều hư từ chiếm những vị trí trên cùng. Từ càng xuất hiện
nhiều lần thì cỡ càng lớn. Những từ cực nhỏ chỉ xuất hiện 1 hay 2 lần trong toàn truyện Kiều.
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Nhờ phần mềm đồ họa chúng ta cũng có thể trình bày Truyện Kiều theo từng câu một với nhiều
màu sắc như trong hình dưới đây.

Sau khi loại những hư từ (thì, mà, này, đến, càng, nào, khi, như, vào, xa, về, thôi, trước, chi,
những, sau, nỗi, từ, phải, chưa, thế, mấy, đây, nhau, với, gì, đi, hay, chút, bao, ấy, bên, được,
ngoài), chúng ta có hình mới ở trang 86. Trong hình mới này chúng ta thấy hầu hết các từ đều có
kích cỡ gần bằng nhau và số lượng từ cũng nhiều hơn so với hình cũ ở trang 85.
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Chúng ta cũng có thể dùng phần mềm thích nghi để trình bày các nhóm từ đứng sau từ quan tâm.
Hai hình dưới đây trình bày những nhóm từ đứng sau “Chàng” và đứng sau “Nàng”.
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Như vậy chúng ta thấy Ngôn ngữ học Ngữ liệu đã giúp tìm hiểu nhiều tính chất của ngôn ngữ mà
Ngôn ngữ học Cổ điển không làm được. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết sử dụng Ngữ liệu Song ngữ
1-triệu cặp câu và những phần mềm miễn phí và “Tự chế” (do chính nhóm chúng tôi thực hiện)
A) Tạo Từ điễn cho Học sinh/Sinh viên: Học sinh, sinh viên cần từ điển để biết nghĩa của từ quan
tâm, đồng thời cũng cần có những thí dụ về cách dùng các từ. Dựa trên phần Anh Ngữ của Ngữ
liệu Song ngữ, chúng tôi tạo ra từ điển Anh ngữ. Sau đó dùng Google Translate để dịch sang
tiếng Việt. Dĩ nhiên Google Translate không thể dịch chính xác 100%, nhưng nhờ dùng những từ
anh ngữ đơn giản để tạo từ điển, nên không phải mất nhiều thời gian để hiệu đính phần tiếng
Việt. Hiện nay chúng tôi có một từ điển Anh Việt chứa 120,000 từ. Với cùng phương pháp,
chúng tôi có thể tạo ra những từ điển song ngữ tương tự Pháp-Việt, Trung-Việt, Hàn-Việt

Hình trình bày từ “apron” của Từ điển Anh-Việt chứa trên 120,000 từ. Đây là kết quả do Google
Translate thực hiện. Phần Anh ngữ (màu xanh dương) hoàn toàn chính xác, phần Việt ngữ (màu
đen) cần hiệu đính, nhưng không phải mất nhiều thời gian.
B) Khám phá cách dùng từ với Many Eyes: Chúng tôi cung cấp những phương tiện học tập đặc
biệt và miễn phí cho học viên ngôn ngữ. Đăc biệt chú trọng đến những ngôn ngữ mà hiện nay
chưa có phương tiện hữu hiệu để giảng dạy, thí dụ tiếng Á-Rập (Arabic). Dựa trên Ngữ liệu
Song ngữ Việt-Á-rập, chúng tôi trình bày cho học viên thấy cách thể hiện cũng như ngữ ngĩa của
từng từ tiếng Việt được dịch như thế nào sang tiếng Á-Rập.
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Hình trên có hai khung. Khung bên trái cho thấy các từ “đồng thời”, “đồng tiền”, “đồng minh”,
“đồng ý”, “đồng nghĩa”, “đồng thuận” được dịch sang tiếng Á-Rập như thế nào.

Khung bên phải cho phép học viên tương tác với phần mềm: Click vào từ quan tâm sẽ có khung
hình mới liên quan với từ quan tâm.
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Chúng tôi dùng phương tiện thích nghi để tạo
những ngữ liệu song ngữ do các thông dịch viên
thực hiện. Ngoài ra chúng tôi cũng dùng phần mềm
thích nghi để học viên có thể hiển thị được tiếng ÁRập ngay trên máy tính của họ mà không phải cài
đặt bất cứ Tiện ích hay Phần mềm bổ sung.
Hình bên cạnh liệt kê các cặp câu song ngữ với
mức độ phiên dịch từng câu, để trình bày nghĩa của
từ quan tâm trong ngữ cảnh (word in context). Khi
học viên muốn biết cách dùng từ quan tâm, chỉ cần
click chuột vào từ đó, phần mềm sẽ hiễn thị một
khung hình (khung bên trái) mới liên quan đến từ
quan tâm.
Do khuôn khổ giới hạn, chúng tôi chỉ trình bày thí
dụ cho Ngữ liệu Song ngữ Việt-Á-rập. Chúng tôi
cũng có những Ngữ liệu Song ngữ cho các ngôn
ngữ khác, như Việt-Trung, Việt-Nga, Việt-Pháp,
Việt-Anh, Việt-Đức, Việt-Tây Ban Nha, Việt-Bồ
Đào Nha. Các Ngữ liệu Song ngữ cho các cặp ngôn
ngữ khác có thể được thực hiện nếu có yêu cầu.
Những lãnh vực chúng tôi quan tâm hàng đầu: Tin
tức Thời sự, Nghiên cứu Biển Đông, Bảo vệ Sức
khỏe, Hòa nhịp Cuộc sống Địa phương, Tài liệu
Học thuật, Học đường và Luật pháp. Đây là những
lãnh vực có nhiều tài liệu được phiên dịch sang
Việt ngữ.
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C) Tạo Bộ nhớ Phiên dịch từ Ngữ liệu Song ngữ: Có thể định nghĩa một cách đơn giản: Bộ nhớ
Phiên dịch là những ngữ liệu song ngữ được dùng kèm với Phần mền Phiên/Thông dịch
(PMTPD). Chúng được lưu trong máy tính và dính liền với PMTPD.
Mỗi khi dịch, các câu cần dịch được đưa vào ô ngôn ngữ nguồn. PMTPD sẽ tìm những câu đã
dịch sẵn trong Bộ nhớ Phiên dịch và điền vào ô ngôn ngữ đích. Tùy theo mức độ chính xác,
người phụ trách sẽ hiệu đính và sử dụng bản dịch hoàn tất. Tài liệu dịch hoàn chỉnh được lưu
trong Bộ nhớ Phiên dịch để dùng cho những lần dịch sau. Dĩ nhiên Bộ nhớ Phiên dịch (BNPTD)
không thể đáp ứng tất cả mọi trường hợp, nên việc hiệu đính là bước quan trọng, không thể thiếu.
Để tăng hiệu quả cho công tác phiên dịch, người dùng có thể tạo những Bộ nhớ Phiên dịch cho
từng lãnh vực, thí dụ BNPTD về Y tế, Luật Pháp, Học thuật. Có khi phải tạo những BNPTD đặc
thù cho từng công ty lớn, thí dụ chúng tôi có BNPTD cho công ty Wells Fargo, Humana, v.v…
D) Trích các nhóm từ từ Ngữ liệu Song ngữ: Từ những Ngữ liệu Song ngữ đặc biệt theo ngành,
chúng tôi có thể trích ra những thuật ngữ hay những nhóm từ đặc thù cho từng lãnh vực. Thí dụ,
về Đạo đức trong Kinh doanh (Code of Conduct in Bussiness), chúng tôi có tài liệu từ hơn 100
công ty có COC đã được dịch sang tiếng Việt, gồm hơn 40,000 câu tương đương với 20 cuốn
sách cỡ 400 trang). Với số lượng câu này chúng tôi thực hiện sách Thuật ngữ chuyên dụng về
Đạo Đức trong Kinh doanh. Đây là một dự án quan trọng mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện
với nhóm Sketch Engine. Hiện nay nhóm này đã thành công trích nhóm từ thường đi chung với
nhau (co-occurrence) cho các ngôn ngữ gốc La-tin. Chúng tôi muốn áp dụng cho ngữ liệu song
ngữ Việt-Anh. Nếu thành công sẽ tiếp tục với các ngữ liệu song ngữ Việt-X (X có thể Hàn,
Trung, Pháp, Ý, Tây Ban Nha)
Tóm lại lãnh vực Ngôn ngữ học Ngữ liệu tuy chỉ mới hình thành trong vòng 30 năm qua, nhưng
nhờ những tiến bộ về phần cứng và phần mềm máy tính nên cộng đồng các nhà nghiên cứu Ngôn
ngữ học đã đóng góp nhiều thành quả đáng kể. Chúng tôi có phương tiện để tiến hành một số
công tác cho tiếng Việt và cần người hợp tác để triển khai những điều vừa trình bày trên.
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