
Tự động Hiệu đính Văn bản và tạo Tài liệu mới 
Giữa năm 2013, nhóm nghiên cứu của Google do Tomas Mikolov hướng dẫn đã 

phát minh Word2vec để biến đổi các từ (word) thành véctơ (vector). Nhờ phát 

minh này mà máy tính có thể xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên của con người. Ngôn ngữ 

Tự nhiên là ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày (như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng 

Pháp, v.v), khác với Ngôn ngữ Máy tính (chỉ gồm có 0 và 1). 

Nhiều ứng dụng đã được thực hiện dựa trên phát minh này. Thí dụ trong lĩnh vực 

truyền thông, Amazon đã dùng Word2vec để giới thiệu sách, Netflix giới thiệu 

phim ảnh, Spotify giới thiệu âm nhạc. Nhiều ứng dụng khác cũng đã được dùng 

trong khoa học và kỹ thuật, như tìm kiếm các hóa chất mới, chưa từng có trên thị 

trường. Word2vec cũng được dùng trong quản trị kinh doanh và trong nhiều lĩnh 

vực khác. Chỉ vài tháng sau khi Google phát minh Word2vec, Facebook đã trình 

làng fastText, một sản phẩm tương tự. Không lâu sau đó xuất hiện phần mềm tiên 

tiến Glove, có cùng công dụng. Ngày nay những sản phẩm như Word2vec, 

fastText và Glove được biết với tên chung là Word Embedding (Chèn Từ).  

Mọi người đều có thể sử dụng Word2vec hay các sản phẩm thuộc nhóm Word 

Embedding, vì các thể thức xử lý ngôn ngữ tự nhiên do Tomas Mikolov phát minh, 

đã được trình bày rõ ràng và lưu trên Internet để mọi người có thể sử dụng miễn 

sao có máy tính khá mạnh và có sẵn khối dữ liệu rất lớn.  

Chúng tôi không có tham vọng kiểm tra hay thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng 

kết quả do Tomas Mikolov phát hiện. Chúng tôi chỉ dựa trên tính chất máy tính từ 

nay có thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu máy tính thực hiện một số 

công việc hàng ngày, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, mà hiện nay do 

con người đảm trách. 



1 – Công việc thứ nhất: Chúng tôi yêu cầu máy tính đọc văn bản. Sau đó dựa 

trên nội dung đã đọc được, soạn cho chúng tôi những văn bản mới. Tạm thời soạn 

văn bản với 3 mức độ khác nhau: (1) gần giống với văn bản đã đọc (thí dụ 70 đến 

95%); (2) mức độ trung bình từ 40 đến 60% cấu trúc của văn bản gốc, và (3) thực 

hiện văn bản mới, tiên tiến và khác rất nhiều so với bản gốc. Điều này có nghĩa 

máy tính giữ càng nhiều càng tốt nội dung văn bản gốc, chỉ thay đổi cách hành 

văn, cách dùng chữ, cấu trúc văn bản, v.v. Điều này cũng có nghĩa là 3 văn bản có 

được, dù giống ít hay nhiều văn bản gốc, không vi phạm việc đạo văn (Plagiarism). 

2 - Công việc thứ hai: Thực hiện nhiều văn bản hoàn toàn mới dựa trên vài ba 

từ chính (keyword) và từ phụ (sub-keyword) mà chúng tôi cung cấp. Một thí dụ 

mà chúng tôi đã yêu cầu máy tính làm với từ chính (keyword): Minh Le, và vài từ 

phụ (sub-keyword): Counter-strike, game, Canadian-Vietnamese. Các từ phụ giúp 

cho việc tìm tài liệu chính xác và bổ sung cho từ chính. Những văn bản được máy 

tính soạn có thể gồm từ 50 đến 800 từ. Văn bản có thể thực hiện với 8 hay 9 ngôn 

ngữ quan trọng, được dùng phổ biến trên thị trường. 

Dĩ nhiên máy tính và phần mềm liên hệ phải sử dụng tài nguyên có sẵn trên 

Internet để làm nguyên liệu cho các bài viết. Do đó có thể nói là đề tài càng nỗi 

tiếng trên Internet thì máy tính sẽ tạo văn bản phong phú hơn và nhanh hơn. Do 

đó nếu cung cấp keyword - từ chính (thí dụ: Lê Quang Văn) thì không đảm bảo 

máy tính sẽ tạo văn bản phong phú (vì Lê Quang Văn không nỗi tiếng và không có 

nhiều tài liệu trên Internet như Minh Le). 

Trung bình máy tính có thể cung cấp văn bản trong vòng 3 đến 5 phút. 

Khả năng tuyệt vời của công cụ dùng cho công tác này cũng có thể chèn hình ảnh 

và video tìm thấy trên Internet và có liên quan đến nội dung văn bản cung cấp. 



Kết quả: 
1 - Trong vòng vài ngày, chúng tôi đã hoàn tất hàng trăm tài liệu và trong 

tương lai gần, có thể hoàn tất hàng ngàn tài liệu. Chúng tôi chỉ để một số tài 

liệu tượng trưng trên trang web của chúng tôi, https://dulieuphiendich.com/ 

và facebook. Phần lớn các tài liệu này được để trong khu vực đặc biệt trên 

các website này để cung cấp cho khách hàng, khi có yêu cầu. 

2 – Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng tài liệu (dạng Word, PDF, 

HTML, v.v) theo nội dung yêu cầu. Khi khách hàng nhận các tài liệu, khách 

hàng là chủ sở hữu tài liệu và được quyền sử dụng theo ý muốn cá nhân. 

3 – Chúng tôi rất mong cộng tác với khách hàng cũng như với người quan tâm. 

Đây là phương pháp tạo văn bản và tài liệu rất đơn giản, nhanh chóng và 

hữu ích. Những tài liệu này có thể dùng cho giáo dục, truyền thông, du lịch, 

v.v.  tùy theo tầm nhìn của từng cá nhân. Trang web càng có nhiều tài 

liệu/thông tin cập nhật mỗi ngày sẽ lôi cuốn càng nhiều người dùng truy cập 

thường xuyên hơn và từ đó đem lại lợi nhuận nhiều hơn. Đặc biệt các trang 

web về giáo dục và du lịch rất cần tông tin mới lạ, thích thú mỗi ngày. 

Sau khi tham khảo những tài liệu để tại https://dulieuphiendich.com/ và facebook 

nếu quý vị và các bạn cần thêm thông tin, xin liên lạc với chúng tôi, qua email: 

a) lequangvan@yahoo.com 

b) lequangvan1941@gmail.com 

Xin cám ơn quý vị và các bạn. 

Lê Quang Văn 
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