
Google dịch tốt như thế nào? Cặp ngôn 

ngữ nào chính xác nhất 
 

Ưu điểm và nhược điểm của Google Dịch – 

(Google Translate - GT) 

Google Translate (GT) là phần mềm dịch thuật số 

một trên thế giới. Nó hỗ trợ 103 ngôn ngữ, 10 nghìn 

cặp ngôn ngữ và xử lý khoảng 500 triệu yêu cầu dịch 

mỗi ngày. Các chuyên gia khẳng định rằng hệ thống 

thần kinh của GT sẽ sớm có thể xử lý không chỉ văn 

bản mà còn cả các tệp âm thanh và video. Do đó, 

chúng ta nên mong đợi tiến bộ nhanh chóng trong sự 

phát triển của dịch máy. Các bước đầu tiên theo 

hướng này đã được thực hiện và hiện chúng ta đang 

thấy các thuật toán có khả năng phân tích video và 

âm thanh đang được phát triển tích cực. 

Vào năm 2016, các nhà phát triển của Google đã 

giới thiệu Hệ thống dịch máy thần kinh (GNMT).  

Dựa trên một mạng nơ-ron nhân tạo, nó đã cải 

thiện chất lượng bản dịch rất nhiều. Với sự trợ giúp 

của nó, học sinh sẽ có thể tìm và mua bài tập về 

nhà trực tuyến nhanh hơn rất nhiều so với trước 

đây. Ba năm đã trôi qua kể từ đó, và giờ chúng ta 

có thể đánh giá hiệu quả của nó. Chất lượng bản 

dịch có thực sự được cải thiện hay không và cần 

làm gì khác để cải thiện chất lượng bản dịch? 
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Cách hoạt động của Thuật toán của GT 

Mô hình thần kinh của dịch máy dựa trên các 

phương pháp dịch tiêu chuẩn. Trước khi mạng nơ-

ron ra đời, việc dịch thuật thường được thực hiện 

theo kiểu từng chữ. Hệ thống chỉ dịch các từ và 

cụm từ riêng biệt, có tính đến các quy tắc ngữ pháp 

cơ bản. Vì vậy, chất lượng bản dịch chưa được 

hoàn chỉnh như người dung mong muốn. 

Trong một hệ thống thần kinh hiện đại, phần tử nhỏ 

nhất không phải là một từ mà là các mảnh (fragment) 

của nó. Nhờ đó, sức mạnh tính toán của máy không 

tập trung vào dạng từ mà vào ngữ cảnh và ý nghĩa 

của câu. Phần mềm dịch toàn bộ câu bằng cách tính 

đến ngữ cảnh. Nó không lưu trữ hàng trăm biến thể 

dịch trong bộ nhớ của nó. Thay vào đó, nó hoạt động 

dựa trên ngữ nghĩa của văn bản và chia các câu 

thành các phân đoạn từ điển. 

Tính đến ngày nay, GNMT sử dụng khoảng 32.000 

mảnh vỡ như vậy. Bằng cách sử dụng các bộ giải mã 

đặc biệt, nó xác định tầm quan trọng của từng đoạn 

trong văn bản. Tiếp theo, nó tính toán số lượng nghĩa 

tối đa có thể có và các tùy chọn dịch. Bước cuối cùng 

là kết hợp các phân đoạn đã dịch với ngữ pháp. Theo 

các nhà phát triển, cách tiếp cận này cho phép đảm 

bảo tốc độ cao và độ chính xác của bản dịch mà 

không tiêu tốn quá nhiều sức mạnh tính toán. 



Do các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của ngôn ngữ, 

việc dịch đúng yêu cầu các thuật toán phần mềm hoàn 

toàn khác nhau, được thực hiện như các mô-đun và từ 

điển riêng biệt trong một số chương trình. Mạng nơ-ron 

có thể hoạt động với nhiều cặp ngôn ngữ, kể cả những 

ngôn ngữ không tham gia vào quá trình học ban đầu. Ví 

dụ: nếu một hệ thống được đào tạo để dịch giữa tiếng 

Anh và tiếng Nhật và tiếng Anh và tiếng Hàn, thì nó có 

thể dễ dàng dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Hàn mà không 

cần sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ trung gian. 

Trong vài năm qua, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển 

đến mức nó có khả năng dịch từ và sang các ngôn 

ngữ mà nó không được thiết kế ban đầu. Điều này trở 

nên khả thi do AI bắt đầu sử dụng ngôn ngữ nhân tạo 

của riêng mình, hoạt động như một ngôn ngữ trung 

gian trong quá trình dịch thuật. Ngôn ngữ máy tính 

phổ thông này, được gọi là Interlingua hoàn toàn 

không phù hợp để giao tiếp giữa con người với nhau. 

Phương pháp dịch do các nhà phát triển của 

Google thực hiện được gọi là dịch không bắn. Đây 

là một công nghệ phức tạp hơn dựa trên một ngôn 

ngữ nhân tạo trung gian. Lĩnh vực nghiên cứu này 

đang phát triển rất nhanh, và các hệ thống như vậy 

sẽ trở thành phương tiện chính để dịch tự động 

trong tương lai gần. Tính năng tự học của hệ thống 

cho phép mạng nơ-ron dịch chính xác ngay cả 
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những từ lóng, biệt ngữ và thuật ngữ thần học 

không có trong các từ điển phổ thông. Ngoài ra, một 

mạng nơ-ron có thể hoạt động với các chữ cái mà 

các từ được tạo thành. Nó là cần thiết khi chuyển 

các danh từ riêng từ ABC này sang ABC khác. 

Các cặp ngôn ngữ 

Hệ thống GNMT đã cải thiện việc dịch hai cặp ngôn 

ngữ được sử dụng nhiều nhất - Tây Ban Nha - Anh 

và Pháp - Anh. Kết quả là, độ chính xác của bản dịch 

tăng lên 85%. Vào năm 2017, Google đã tiến hành 

các cuộc khảo sát quy mô lớn giữa những người 

dùng GT thường xuyên. Họ được yêu cầu đánh giá 

ba tùy chọn dịch: thống kê máy, thần kinh và con 

người. Kết quả thật ấn tượng - bản dịch dựa trên 

mạng nơ-ron hóa ra gần như hoàn hảo trong một số 

cặp ngôn ngữ. Dưới đây là bảng sử dụng hệ thống 6 

điểm để đánh giá chất lượng bản dịch. Điểm tối đa là 

6, còn điểm tối thiểu là 0. 

 



Như bạn có thể thấy, chất lượng bản dịch theo 

cặp Anh - Tây Ban Nha và Pháp - Anh rất gần với bản 

dịch do con người thực hiện. Điều này không có gì 

đáng ngạc nhiên vì các cặp ngôn ngữ này được sử 

dụng để học sâu các thuật toán GT. Với các cặp ngôn 

ngữ khác, tình hình không quá khả quan, nhưng 

nghiên cứu quy mô lớn về chúng vẫn đang được tiến 

hành. Tuy nhiên, nếu dịch thuật thần kinh hoạt động 

khá tốt với các ngôn ngữ có cấu trúc tương tự, thì với 

các hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, ví dụ, 

tiếng Nhật - Phần Lan, bản dịch bằng máy tính kém 

hơn đáng kể so với bản dịch do con người thực hiện. 

Hạn chế của GT là gì? 

Khó có thể đánh giá thấp lợi ích thiết thực của GT và 

các công nghệ tương tự. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một 

cái gì đó trong cách tiếp cận máy này. Điều này có thể 

được mô tả trong một từ - hiểu biết/kiến thức. Có 

nghĩa là, dịch máy tính không bao giờ tập trung vào 

sự hiểu biết của máy. Các nhà phát triển phần mềm 

luôn cố gắng cải tiến các phương pháp giải mã hay 

nói cách khác là cố gắng đối phó với nhiệm vụ dịch 

thuật bằng cách sử dụng năng lực phân tích của máy 

tính (mà hiện nay máy tính chưa có). 

Cần lưu ý rằng mục tiêu chính của các nhà phát triển 

GNMT không phải là đạt được độ chính xác của bản 

dịch tối đa. Xét đến mức độ phát triển công nghệ 
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hiện nay, bất kỳ trình biên dịch máy tính nào cũng sẽ 

yêu cầu hoạt động với các cấu trúc ngôn ngữ phức 

tạp, do đó làm giảm đáng kể tốc độ của nó. Do đó, 

các nhà phát triển GNMT đã cố gắng tìm ra sự cân 

bằng giữa độ chính xác và tốc độ dịch. 

Hãy sử dụng GT để dịch cụm từ sau sang tiếng Pháp: 

In their house, every family member has personal 

things. There is his big car and her small car, his 

slippers and her slippers, and his books and hers. 

Đây là những gì GT nghĩ ra: 

Dans leur maison, chaque membre de la famille a 

des objets personnels. Il y a sa grosse voiture et sa 

petite voiture, ses pantoufles et ses pantoufles, ses 

livres et les siens. 

Nếu sử dụng lại trình dịch Pháp-Anh, chúng ta nhận 

được câu này: 

In their home, each member of the family has personal 

belongings. There is his big car and his little car, his 

slippers and his slippers, his books and his own. 

Vấn đề là trong tiếng Pháp và các ngôn ngữ gốc La-

tinh khác, các danh từ có giới tính, và các đại từ như 

“him/anh ấy” và “her/cô ấy” chỉ giới tính của sự vật chứ 

không phải chủ nhân của chúng. GT đã không hiểu 

nghĩa để dịch câu cho phù hợp. Đối với bất kỳ người 

nào, câu đó đều nói về một gia đình mà mỗi thành viên 

đều có đồ dùng cá nhân. Ví dụ, GT đã sử dụng từ “sa” 

cho cả ô tô và “ses” cho cả hai loại dép. Vì vậy, chúng 

ta không thể nói gì về kích thước xe của mỗi thành viên 



trong gia đình. Kết quả là bản dịch do GT thực hiện đã 

không truyền tải được ý nghĩa ban đầu. 

Rõ ràng là phần mềm đã bỏ qua thông tin quan 

trọng nhất trong câu. Mọi người hiểu tinh vi như vậy 

nhưng GT chỉ xử lý các dòng gồm từ và chữ cái. Nó 

nhanh chóng xử lý các phần văn bản mà không cần 

hiểu ý nghĩa của chúng. Do đó, một hệ thống dịch 

thuật dựa trên công nghệ AI tiên tiến có thể không 

chính xác và thậm chí là sai sót. 

Hiệu ứng Eliza 

Đối với bất kỳ máy móc, thiết bị máy tính hoặc phần 

mềm nào, ngôn từ là quan trọng. Tuy nhiên, máy móc 

không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của 

những từ này. Quay trở lại những năm 1960, một thiết 

bị cơ khí có tên là Eliza đã được thiết kế. Nó điều 

khiển một tập hợp các câu trả lời cho các câu hỏi, do 

đó tạo ra ấn tượng về các cụm từ thông minh. Kể từ 

đó, vấn đề liệu một cỗ máy có thể suy nghĩ như con 

người hay không đã được gọi là hiệu ứng Eliza. 

Trong nhiều thập kỷ, các nhà phát triển phần mềm và 

các nhà nghiên cứu AI đã bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng 

Eliza. Hầu hết người dùng GT đều cho rằng phần 

mềm này, ít nhất là đôi khi, có thể hiểu được ý nghĩa 

của các từ. Tuy nhiên, điều đó không đúng - GT chỉ 

đơn giản là bỏ qua vấn đề hiểu ngôn ngữ. Tất nhiên, 

đôi khi GT có thể đưa ra những câu nghe khá hay. 
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Nó thậm chí có thể xảy ra rằng một hoặc hai đoạn văn 

được dịch hoàn hảo, và điều này tạo ra ảo tưởng rằng 

GT hiểu ý nghĩa của văn bản. Tuy nhiên, chúng ta 

không nên quên rằng GT không thể suy nghĩ như con 

người và chỉ có thể xử lý văn bản theo một cách nhất 

định. Một chương trình máy tính không có trí nhớ, 

không có trí tưởng tượng và không hiểu được ý nghĩa 

tiềm ẩn của các từ mà nó có thể hoạt động rất nhanh. 

Tuy nhiên, không có lý do gì để nghĩ rằng các thiết bị 

máy tính sẽ không thể suy nghĩ như con người trong 

tương lai. Có lẽ, máy tính thậm chí sẽ có thể dịch xuất 

sắc một số ngôn ngữ khác nhau. Rất có thể máy tính 

sẽ dịch thành công những câu chuyện cười, trò chơi 

chữ, tiểu thuyết, thơ và tiểu luận. Xét cho cùng, công 

nghệ hiện đại đang phát triển rất nhanh. 

 


