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Tóm tắt: 
 

Trong những năm gần đây, dịch máy đã đạt những thành công bước đầu 
nhờ công nghệ máy học: học từ rất nhiều các câu do con người dịch sẵn - đó 
chính là ngữ liệu song ngữ (bilingual corpus). Ðể hệ dịch máy Anh - Việt có thể 
tiếp cận theo hướng máy học này, bước đầu tiên trong việc xử lý ngữ liệu song 
ngữ chính là liên kết các từ của ngôn ngữ nguồn (ở đây là tiếng Anh) với các từ 
của ngôn ngữ đích (ở đây là tiếng Việt). 

Việc liên kết từ không thể đơn thuần tra từ điển song ngữ Anh-Việt vì sự 
phong phú trong cách dịch và tính đa nghĩa của các từ trong cả hai ngôn ngữ. 
Ngoài ra còn có sự khó khăn rất lớn khác do sự khác biệt về mặt từ vựng hoá 
(lexicalization) của hai ngôn ngữ khác biệt về loại hình: giữa tiếng Anh (một thứ 
tiếng biến hình) với tiếng Việt (một thứ tiếng đơn lập). 

Trong bài báo này chúng tôi sẽ đưa ra các mô hình dịch máy thống kê để 
liên kết từ và cụm từ trong văn bản song ngữ Anh-Việt. Các mô hình mà chúng 
tôi đưa ra được thực hiện hoàn toàn tự động bằng máy. Ngữ liệu song ngữ mà 
chúng tôi sử dụng khoảng một triệu câu song ngữ Anh-Việt được nhập từ các 
sách song ngữ về khoa học kỹ thuật và đã được đánh dấu liên kết câu bằng tay. 
Ngữ liệu song ngữ này sẽ được đưa vào hệ thống để huấn luyện, tính xác xuất, 
và thử nghiệm. Kết quả có được sau khi qua hệ thống là các câu song ngữ trong 
ngữ liệu sẽ được liên kết và đánh dấu từ loại. 

Hệ thống của chúng tôi hiện nay thực hiện rất tốt, liên kết đúng khoảng 92% 
cho từ, và 88% cho cụm từ. Vì các mô hình mà chúng tôi thiết kế và sử dụng là 
mô hình thống kê, do đó nếu dữ liệu càng lớn thì độ chính xác càng cao. Kết quả 
mà chúng tôi đã có được sẽ làm ngữ liệu huấn luyện cho mô hình dịch máy tự 
động Anh-Việt mà chúng tôi đang phát triển. 
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Abstract: 
 

  In recently years, machine translation has reached initial achievements by 
learning machine technology: learning from very much manually-translated 
sentences - that is bilingual corpus. To approach to this machine learning by 
English - Vietnamese machine translation system, first step in a processing the 
bilingual corpus is to align words from source language (here is English 
language) to target language (here is Vietnamese language). 

Word alignment is not pure to look up in the English - Vietnamese 
dictionary, because the translation is diversified way and polysemous words in 
both languages. In addition, another great difficulty is the difference in 
lexicalization between two language typologies: between English (an inflectional 
language) and Vietnamese (an isolated language). 

In this paper, we will show statistic machine translation models to align 
words and phrase structures in the English - Vietnamese bilingual corpus. All 
those models which are shown by us are full-automatically implemented by the 
computer. We used the bilingual corpus which has about half of million English - 
Vietnamese bilingual sentences. They are entered from scientific bilingual books 
and hand - aligned. This bilingual corpus will be input our system to train, 
calculate probability, and test. The result which we received after the corpus has 
passed our system which aligned and part-of-speech tag bilingual sentences in 
our corpus. 

Our system is now very good processing, correct alignment is about 92% for 
words, and 88% for phrase structures. Because our designed and used models 
are statistic models, therefore if corpus is larger, their accuracy will be higher. 
The achieved result will be training corpus for English - Vietnamese automatically 
machine translation which we are developing. 
 
 


