
Nhân bản giọng nói: Bước đột phá với tiềm 
năng vô biên 
Hãy sẵn sàng cho công nghệ có thể cách mạng hóa giao tiếp của con người 

Tiến bộ ấn tượng nhất chưa từng có trong công nghệ giọng nói tổng hợp 

đang đến rất nhanh, mặc dù nhiều người bên ngoài ngành (và thậm chí cả 

bên trong ngành) có thể không biết điều đó: khả năng chuyển âm thanh 

thực sự của giọng nói của bạn sang tự động hóa. Điều này có nghĩa là 

không chỉ chuyển giọng nói của chính bạn sang trợ lý cá nhân, hình đại 

diện hoặc nhân vật hoạt hình, mà quan trọng hơn là khả năng dịch ngay 

giọng nói của bạn sang các ngôn ngữ khác mà bạn không nói được. 

Cho đến nay, giọng nói thông thường do phần mềm chuyển văn bản thành 

giọng nói (TTS) tạo ra đều dựa trên bản ghi âm của các tài năng lồng tiếng 

chuyên nghiệp trong mỗi ngôn ngữ. TTS đã giải quyết một cách xuất sắc 

sự phức tạp sâu sắc của cách phát âm ngôn ngữ, trọng âm, phương ngữ 

và cách nối âm thanh tự nhiên mượt mà, nhưng bài phát biểu của nó luôn 

bao gồm giọng nói của người khác chứ không phải của người dùng. 

Sự phát triển mới nhất cho phép giọng nói của bạn biến thành hàng tá ngôn 

ngữ. Đáng ngạc nhiên, dường như chưa có một tên cố định cho quá trình này. 

Ngay cả những công ty đang phát triển cụm công nghệ liên quan này cũng đặt 

cho nó nhiều tên: “nhân bản giọng nói”, “chuyển đổi giọng nói”, “bản địa hóa 

giọng nói”, “lồng tiếng bản địa hóa”, v.v. Bản sao đặc biệt này ghi lại âm thanh 

độc đáo, được cá nhân hóa trong giọng nói của bạn; khi được kết hợp với dịch 

giọng nói, kiểu giọng nói, lồng tiếng và hình đại diện thực tế mới, tính năng 

sao chép giọng nói sẽ tiếp cận mọi phương tiện giao tiếp trên trái đất. 

Khi sức mạnh tính toán cần thiết để tạo ra các công nghệ giọng nói mới 

giảm xuống mức dễ quản lý hơn—cùng với một lượng đáng kể mã giọng 

nói cơ bản có sẵn dưới dạng mã nguồn mở và số lượng nhà phát triển có 

kinh nghiệm ngày càng tăng—các doanh nhân và công ty nhỏ sáng tạo có 

thể sao chép, thao tác và cải thiện giọng nói do máy tính tạo ra. Có hàng 

chục nhà cung cấp như vậy và mỗi nhà phát triển dường như đang đi theo 

quỹ đạo hơi khác nhau của riêng mình. 



Quan điểm của chuyên gia về bước đột phá này 

Chuyển đổi giọng nói 
Resemble AI, do Giám đốc điều hành Zohaib Ahmed lãnh đạo và có trụ sở 

tại Hoa Kỳ, không chỉ cung cấp TTS chung và TTS tùy chỉnh mà còn cung 

cấp tính năng chuyển đổi giọng nói mới lạ và thú vị. Một người, giả sử là 

một người nói tiếng Anh, ghi âm trước từ 30 đến 40 phút bằng tiếng mẹ đẻ 

của cô ấy; bản ghi âm trước đó sau đó có thể được sử dụng để tạo lại 

giọng nói của cô ấy bằng một số ngôn ngữ. Khi một API gửi văn bản bằng 

tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hoặc một số ngôn ngữ được hỗ 

trợ khác tới kênh thoại TTS tiếng Anh của Resemble AI, kết quả trả về là 

sự chuyển đổi tự nhiên đáng kinh ngạc từ tiếng Anh của người nói sang 

ngôn ngữ mới đó, mang cùng một ngữ điệu sẽ đến một cách tự nhiên nếu 

cô ấy đang nói bên ngoài tiếng mẹ đẻ của mình. Khi người viết này dùng 

thử công nghệ một năm trước, kết quả bằng tiếng Pháp có trọng âm nặng, 

nhưng trong lần chuyển đổi gần đây hơn, kết quả là giọng nhẹ nhàng hơn 

và âm thanh tự nhiên đáng kinh ngạc, với khả năng duy trì cá tính giọng 

nói đáng ngạc nhiên. Khi được sử dụng như bước cuối cùng của dịch lời 

nói thành giọng nói, tính đa ngôn ngữ mà Resemble AI đạt được có thể tác 

động đến toàn bộ quốc gia. 

Bản địa hóa giọng nói 
Mục tiêu của bản địa hóa giọng nói hơi khác một chút: để “dịch” giọng nói 

của bạn sang ngôn ngữ khác một cách liền mạch mà không có bất kỳ trọng 

âm nào, nghe chính xác như thể bạn là người bản ngữ. Quá trình bản địa 

hóa giọng nói là theo dõi kép: Sự kỳ diệu của phần mềm phân tích “các 

yếu tố âm thanh” của giọng nói gốc của bạn và giữ chúng; sau đó các yếu 

tố này được thêm vào một bản nhạc riêng biệt. 

Dịch vụ nhân bản bản địa hóa giọng nói hoạt động như sau: Âm thanh gốc 

được tạo bởi người nói, chẳng hạn như thuyết minh video hoặc câu do 

nhân viên dịch vụ khách hàng nói. Bản ghi gốc đó sau đó được dịch, tạo 

một bản nhạc phụ sử dụng âm thanh của người bản ngữ. Bản nhạc thứ hai 

này có thể được nói bởi một diễn viên lồng tiếng, một thông dịch viên 

chuyên nghiệp hoặc thần kinh/AI TTS; hiệu suất và chất lượng của âm 



thanh thứ cấp này là then chốt đối với chất lượng kết quả của hiệu suất 

nhân bản giọng nói. Sau đó, "các yếu tố âm thanh" được trích xuất từ bản 

ghi gốc được chuyển sang giọng dịch phụ, do đó giữ lại giọng và hiệu suất 

giọng hát của bản nhạc phụ, đồng thời chèn bản sắc của giọng gốc. 

Voxygen, có trụ sở tại Pháp, đã được biết đến với TTS mượt mà, tự nhiên 

bằng nhiều ngôn ngữ và phương ngữ, bao gồm cả các giải pháp đột phá 

để phát âm “liên lạc viên”, những âm nối phụ âm quan trọng mà trước đây 

chỉ một người nói tiếng Pháp là con người mới có thể tạo ra. Voxygen hiện 

đang bắt tay vào một dự án đầy tham vọng mới: bắt đầu với một giọng nói 

TTS duy nhất, chẳng hạn như của một phụ nữ tên Naomi, và tạo giọng nói 

của cô ấy thành nhiều ngôn ngữ. Sau đó, mục tiêu cuối cùng sẽ là một API 

có thể gửi văn bản đã dịch và yêu cầu giọng nói của Naomi bằng hàng tá 

ngôn ngữ, về cơ bản là không có dấu. Ví dụ, cách tiếp cận này sẽ cho 

phép các doanh nghiệp sử dụng một giọng nói tùy chỉnh duy nhất cho 

thương mại toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ. TTS được phân phối qua đám 

mây cũng như các bộ chứa tại chỗ với số lượng kết nối cao, rút ngắn độ 

trễ cho các địa điểm ở xa và nới lỏng đường dẫn dịch giọng nói theo thời 

gian thực. Voxygen phát triển mã bản địa hóa giọng nói để sử dụng nhanh 

hơn và dễ dàng hơn trong tiêu dùng gần thời gian thực, bao gồm cả giọng 

nói tùy chỉnh và đang chuẩn bị mở rộng. 

Resemble AI cũng đang tăng tốc tối đa trong việc cung cấp bản địa hóa 

giọng nói theo dõi kép. Điều quan trọng là công ty đã tiến một bước trong 

việc tiện ích và giao hàng dễ dàng, chạy đua với các dịch vụ nhân bản gần 

thời gian thực thông qua API cũng như tại chỗ. Sử dụng phương pháp này 

để dịch giọng nói theo thời gian thực, giọng nói của diễn giả hội nghị sẽ 

được dịch theo luồng tự nhiên của sự kiện hoặc giọng nói của nhân viên 

hỗ trợ được chuyển sang giọng khác hoặc được dịch, với rãnh phụ bao 

gồm TTS theo sau là bản địa hóa bản sao giọng nói . 

Bản địa hóa giọng nói phát sóng 
Việc sử dụng sao chép giọng nói và bản địa hóa giọng nói trong bản dịch 

phương tiện truyền thông phát sóng chỉ mới bắt đầu, ban đầu dành cho 

các dòng hoặc chỉnh sửa hạn chế được thêm hoặc thay đổi trong phim. 



Công nghệ nhân bản giúp sửa chữa hoặc thay thế nhanh như chớp, sử 

dụng cùng một giọng nói được truyền. 

Số lượng nội dung trong một chương trình được dịch qua nhân bản đang 

tăng lên. Sê-ri và phim sẽ sớm được sao chép một phần hoặc toàn bộ. 

Gần đây đã có một số thông tin báo chí đưa tin về công việc nhân bản 

giọng nói do Ukraine's Respeecher thực hiện, công việc này đã tái tạo 

giọng nói của nam diễn viên James Earl Jones, làm việc với các clip về các 

buổi biểu diễn trước đây của anh ấy, để tạo ra một bản sao mang lại sức 

sống mới cho Darth Vader cho phim truyền hình Obi-Wan Kenobi. 

Alex Sediuk, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Respeecher, giải 

thích quy trình: “Lồng tiếng chuyên nghiệp yêu cầu hàng chục diễn viên 

chuyên nghiệp và các tùy chọn tự động hóa trước đây liên quan đến TTS 

thông thường được ghi lại bởi một giọng nói bản địa mà không có hiệu 

suất hoặc biến điệu. Thật khó để sử dụng tính năng chuyển văn bản thành 

giọng nói để [bản địa hóa] nội dung chất lượng cao. Chuyển văn bản thành 

giọng nói bị giới hạn bởi các mô hình ngôn ngữ và chỉ dựa vào các từ, 

trong khi lời nói tự nhiên—đặc biệt là các buổi biểu diễn phim—bao gồm 

nhiều âm thanh khác không phải là từ. Chúng tôi hát, chúng tôi thì thầm, 

chúng tôi khóc. Công nghệ của chúng tôi hướng đến hiệu suất, bởi vì đó là 

thứ chúng tôi lấy từ con người và chúng tôi tin rằng [hiệu suất] của con 

người vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất. Theo cách này, bản dịch giọng nói được 

sao chép có tác động lớn nhất khi kết hợp giữa con người và tự động hóa, 

Nền tảng bản địa hóa nội dung 
Khi làm việc với ngân sách hạn chế, TTS cơ bản có thể hiệu quả trong việc 

lồng tiếng đơn giản cho phim tài liệu hoặc video giải thích, đặc biệt nếu đủ 

các khoảng tạm dừng trong tường thuật cho phép ngôn ngữ dịch bắt kịp. 

Nhưng việc bản địa hóa các sản phẩm điện ảnh và truyền hình liên quan 

nhiều hơn đến lời nói và âm thanh. 

Oz Krakowski, giám đốc doanh thu của Deepdub, giải thích: “Lồng tiếng 

mang đến rất nhiều thách thức: dịch kịch bản, điều chỉnh kịch bản thành 

hát nhép, truyền giọng nói bản địa hóa, chất lượng âm thanh được dịch, 

đồng bộ hóa vật lý của âm thanh với chuyển động môi và cuối cùng là trộn 

âm thanh đầy đủ.  



Khi chuyển các thuộc tính giọng nói, chúng ta phải tạo lại các hiệu ứng 

tương tự trên các giọng nói mới. Và tất cả tập trung vào chi phí và những 

thách thức khác. Chúng tôi không chỉ phát triển công nghệ tạo ra tiếng nói 

mà còn phát triển các công nghệ khác giúp chúng tôi trong quá trình này, 

bao gồm nền tảng dựa trên web quy mô đầy đủ cho phép chúng tôi tích 

hợp tất cả nỗ lực của con người cũng như các công nghệ trong quá trình 

bản địa hóa, thậm chí kiểm soát đúc và quy trình phê duyệt nhiều tầng. 

Krakowski tiếp tục: “Những người điều hợp tập lệnh phải được đào tạo 

chuyên sâu để viết lại khi họ cần. “Từ đó chúng tôi tạo ra hướng dẫn bằng 

giọng nói. Hướng dẫn bằng giọng nói sẽ mang lại cảm xúc, đặc biệt là khi 

cảm xúc tột độ. [Đối với hát nhép] chúng tôi có các thuật toán tìm các kết 

quả trùng khớp, chẳng hạn như căn chỉnh âm 'L' trong 'Xin chào' với bản 

dịch tiếng Tây Ban Nha 'Hola', với 'L' là điểm neo để tự động điều chỉnh âm 

thanh cho phù hợp với lưỡi và Môi." 

Nhân bản được sử dụng cho tác phẩm gốc 
Đối với nội dung hoàn toàn mới, đặc biệt là hoạt hình và trò chơi, nhân bản 

giọng nói có thể được sử dụng cho bản giọng nói gốc, không chỉ cho bản 

dịch. Krakowski của Deepdub cho biết: “Hướng dẫn bằng giọng nói có thể 

thực sự di chuyển theo hướng được nói bởi chính đạo diễn hoặc nhà sản 

xuất. Họ cần giải thích mọi thứ cho một diễn viên; thông thường các đạo 

diễn cũng gần giống như chính các diễn viên, nhưng họ không có giọng nói 

hay mà họ muốn cho nội dung. Vì vậy, công nghệ thu hút âm thanh của 

một diễn viên chuyên nghiệp, thường là từ ngân hàng giọng nói, qua bản 

nhạc do nhà sản xuất hoặc đạo diễn hoặc bất kỳ ai lồng tiếng đặt ra.” 

Tìm lại giọng nói đã mất 
Nhân bản giọng nói có thể hồi sinh những giọng nói mà chúng ta nghĩ đã 

mất. Các viện bảo tàng sẽ có thể tạo ra các cuộc triển lãm nơi tiếng nói 

thực sự của tổ tiên chúng ta, các nhà lãnh đạo bản địa và các nhân vật lịch 

sử của chúng ta đọc to các bài viết và thư từ của chính họ. Các hình ảnh 

ba chiều có trong Kích thước bằng chứng của Tổ chức Shoah hiện có tùy 

chọn để nói về Holocaust bằng hàng chục ngôn ngữ, sử dụng giọng nói 

thực của những người sống sót để dịch. 



Đối với bệnh nhân đột quỵ, dự án VoiceAdapt ở Đức sử dụng công nghệ 

nhạy cảm với giọng nói cải tiến để phát triển một hệ thống phát hiện và 

điều chỉnh các khiếm khuyết về ngôn ngữ nói—các dấu hiệu và triệu chứng 

điển hình của chứng mất ngôn ngữ. Respeecher mở rộng các ứng dụng y 

tế của nhân bản giọng nói bằng cách giúp những bệnh nhân đã trải qua 

quá trình cắt bỏ thanh quản phục hồi chất lượng giọng nói của chính họ và 

sống một cuộc sống bình thường hơn. Và Resemble AI cũng hoạt động với 

một số người dùng độc lập gửi dữ liệu âm thanh để xây dựng mô hình 

giọng nói và TTS cho những người mắc bệnh ALS. 

Nhân bản âm thanh của giọng nói đã có ở đây và các dịch vụ mới mọc lên 

hàng tuần. Những cải tiến tuyệt vời đang được tung ra thị trường, với các 

API sắp tới dành cho nhà phát triển. Một ngày nào đó không lâu nữa, voice 

cloning sẽ trích xuất, dịch, sau đó tái tạo lại toàn bộ phần trình diễn giọng 

nói cũng như âm thanh của giọng nói đó. Đồng bộ hóa môi tự động sẽ phát 

trực tuyến cùng với âm thanh và video sẽ tự động điều chỉnh theo thời gian 

của bản giọng nói đã dịch. 

Khi ngày đó đến, tất cả những điều này sẽ xảy ra gần như trong thời gian 

thực, như thể bằng phép thuật. Nhân bản giọng nói đại diện cho một bước 

ngoặt tiềm năng cho ngành công nghệ giọng nói. 

 


