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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ nói, viết khác nhau trên thế giới 

và sự khác biệt về ngôn ngữ là một trở ngại lớn trong hầu hết các mặt 

của đời sống. Do đó, với sự phát triển vượt bậc của khoa học và công 

nghệ mà chúng ta có thể tìm thấy nhiều hệ thống dịch máy (dịch tự 

động) miễn phí như Google, Vdict… Những hệ thống này cho phép 

dịch một trang web, văn bản theo một cặp ngôn ngữ chọn trước. 

Dịch máy thống kê là hướng tiếp cận hoàn toàn dựa trên ngữ liệu 

nên có tính độc lập với ngôn ngữ. Brown và các cộng sự giả định rằng 

mỗi câu ở một ngôn ngữ nguồn sẽ có những câu dịch khác nhau ở ngôn 

ngữ đích và họ đã đưa ra xác suất Pr(t|s) là xác suất điều kiện để dịch 

được câu t ở ngôn ngữ đích khi đã có câu s ở ngôn ngữ nguồn. 

Ý tưởng cơ bản của cách tiếp cận này là từ một câu s ở ngôn ngữ 

nguồn, hệ thống đi tìm một câu t ở ngôn ngữ đích sao cho xác suất 

Pr(t|s) đạt giá trị lớn nhất. Do cách tiếp cận như thế, nên chất lượng bản 

dịch sẽ phụ thuộc vào việc lựa chọn câu đích. Việc lựa chọn này được 

gọi là quá trình tìm kiếm (searching) hay giải mã (decoding) trong kỹ 

thuật dịch máy thống kê. 

Theo (Brown et al, 1993) and (Vogel, Ney, and Tillman, 1996), 

giải mã trong dịch máy thống kê là rất quan trọng, hiệu suất của nó ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng của dịch thuật. Nếu không 

có giải mã tốt và thuật toán hiệu quả, một hệ thống dịch máy thống kê 

có thể bỏ lỡ bản dịch tốt nhất của một câu vào ngay cả khi nó hoàn toàn 

được dự đoán bởi mô hình. 
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Vì vậy, nghiên cứu giải mã trong kỹ thuật dịch máy thống kê là 

hết sức cần thiết để nâng cao tốc độ tính toán, chất lượng bản dịch, đặc 

biệt là phục vụ cho công tác nghiên cứu về dịch máy. 

Trên cơ sở đó, tôi đã chọn nghiên cứu lĩnh vực dịch máy cho 

luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình với đề tài: “Nghiên cứu giải mã 

trong kỹ thuật dịch máy thống kê”. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Mục đích của luận văn là tìm hiểu, nghiên cứu về dịch máy bằng 

kỹ thuật thống kê như mô hình dịch, mô hình ngôn ngữ, chuyển đổi trật 

tự từ,… nhưng trong luận văn này tôi sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề 

tìm kiếm (searching) hay giải mã (decoding), là một giai đoạn trong kỹ 

thuật dịch máy thống kê nhằm tìm hiểu. Nghiên cứu ứng dụng thuật 

toán di truyền vào giai đoạn giải mã trong kỹ thuật dịch máy thống kê. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng: nghiên cứu về dịch máy, dịch máy thống kê; vấn đề 

giải mã (tìm kiếm) trong kỹ thuật dịch máy thống kê. 

- Phạm vi: chỉ nghiên cứu trên cặp ngôn ngữ Anh – Việt. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp tài liệu: nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kỹ 

thuật dịch máy thống kê. 

- Phương pháp thực nghiệm: nghiên cứu ứng dụng thuật toán di 

truyền cho giai đoạn giải mã trong kỹ thuật dịch máy thống kê 

trên cặp ngôn ngữ Anh – Việt.  
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5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Về ý nghĩa khoa học của luận văn là từng bước nâng cao chất 

lượng các hệ thống dịch máy bằng kỹ thuật thống kê. 

Về ý nghĩa thực tiễn là ứng dụng thuật toán di truyền vào giai 

đoạn giải mã của kỹ thuật dịch máy thống kê. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn được 

chia làm 3 chương như sau: 

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về lịch sử dịch máy, những 

khó khăn của dịch máy, các hệ thống dịch máy hiện có.  

- Chương 2: Trình bày kết quả nghiên cứu dịch máy thống kê và 

thuật toán giải mã stack, multi stack trong kỹ thuật dịch máy 

thống kê. 

- Chương 3: Trình bày ứng dụng thuật toán di truyền để giải mã 

trong kỹ thuật dịch máy thống kê. 

CHƢƠNG 1 - NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

Khởi đầu của đề tài, tác giả trình bày một số khái niệm cơ bản 

nhất về dịch máy, những khó khăn của dịch máy và giới thiệu một số hệ 

thống dịch máy miễn phí hiện có. 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH MÁY 

Dịch máy hay dịch tự động (machine translation) là một ứng 

dụng trên máy tính được áp dụng để chuyển tự động một văn bản từ 

ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Ngày nay, nhu cầu sử dụng một hệ 

thống dịch tự động đang trở nên vô cùng bức thiết khi số lượng văn bản 
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xuất hiện và lan truyền trên môi trường mạng toàn cầu gia tăng một 

cách khủng khiếp. 

Một hệ thống dịch máy có chất lượng tốt sẽ giúp tiết kiệm một 

khoản chi phí rất lớn về nhân lực và tiền bạc đáng kể cho các tổ chức 

hoặc cá nhân. Đồng thời, việc nắm bắt thông tin sẽ nhanh chóng hơn 

bao giờ hết. 

Cùng với sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dịch máy 

đã trải qua những giai đoạn thăng trầm. Có những lúc rơi vào hoàn cảnh 

bế tắc, tưởng chừng phải dừng bước khi không có một hướng phát triển 

nào. Tuy nhiên, việc nghiên cứu dịch máy vẫn tiếp tục và đã vượt qua 

những khó khăn để đến những năm gần đây có những kết quả đáng 

khích lệ. 

1.1.1. Lịch sử dịch máy 

1.1.2. Những định nghĩa sơ bộ 

Dịch máy hay dịch tự động bằng máy tính là tiến trình dịch từ 

một ngôn ngữ nguồn (ngôn ngữ tự nhiên) sang những ngôn ngữ đích, 

có hoặc không có sự trợ giúp của con nguời. Dịch máy thường được 

thiết kế hoặc cho một cặp ngôn ngữ đặc biệt hay cho nhiều hơn hai 

ngôn ngữ, hoặc trong một hướng duy nhất  hoặc trong cả hai hướng (hệ 

thống song phương). Tóm lại, có ba loại hình cơ bản: 

- Loại hình đầu tiên thường được gọi tắt là phương pháp tiếp cận 

dịch thuật trực tiếp. Hệ thống dịch tự động được thiết kế một 

cách cụ thể chi tiết cho một cặp ngôn ngữ đặc biệt.  

- Loại hình thứ hai là phương pháp tiếp cận ngôn ngữ trung gian, 

là việc chuyển đổi các văn bản từ các nghĩa đại diện phổ biến 

đến nhiều hơn một ngôn ngữ. 
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- Loại hình thứ ba cũng là phương pháp tiếp cận qua ngôn ngữ 

trung gian nhưng xét đến cấu trúc cú pháp cho cả văn bản 

nguồn và văn bản mục tiêu. 

Trong giai đoạn phân tích và tổng hợp, hầu hết hệ thống dịch tự 

động tách riêng các thành phần giao dịch với các mức độ mô tả ngôn 

ngữ khác nhau: hình thái học, cú pháp, ngữ nghĩa. 

1.1.3. Những mục tiêu của dịch máy 

Độ rõ nét, tính tính xác và dễ hiểu là tất cả những tiêu chí mà 

dịch máy hướng tới. 

1.1.4. Những khó khăn của dịch máy 

Khó khăn của việc thiết kế chương trình dịch máy là khử nhập 

nhằng, ví dụ như từ "miễn bàn" có thể bị dịch thành “free table”.  

1.1.5. Cấu trúc của một hệ thống dịch máy 

Nhiều hệ thống dịch máy khác nhau và các chương trình dịch 

này cũng có cấu trúc chi tiết khác nhau. Tuy nhiên, về mặt cấu trúc tổng 

thể, được chia làm 3 khối chính như hình 1.1..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quá trình xử lý tổng quát của một chương trình dịch máy 

Câu nguồn 

Khối xử lý hình thái 

Xử lý ngữ pháp 

Xử lý ngữ nghĩa 

Câu đích 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_nh%E1%BA%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_nh%E1%BA%B1ng
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1.2. MỘT SỐ KỸ THUẬT DỊCH MÁY 

1.2.1. Dịch máy dựa trên luật 

Là việc áp dụng các tri thức ngôn ngữ của các cặp ngôn ngữ 

nguồn và ngôn ngữ đích do các nhà ngôn ngữ học xây dựng (rule – 

based machine translation).  

1.2.2. Dịch máy dựa trên ví dụ  

Cách tiếp cận theo dịch máy dựa trên ví dụ rất đơn giản, không 

đòi hỏi phải có sự phân tích ngôn ngữ học, cú pháp, ngữ nghĩa vì mọi 

câu dịch đều dựa vào việc “so khớp” mẫu. Việc “so khớp” mẫu dựa 

hoàn toàn vào kho ngữ liệu song ngữ để xác định mẫu nào gần đúng 

nhất và xuất ra thành phần dịch tương ứng của mẫu đó.. 

1.2.3. Dịch máy dựa trên thống kê 

Dịch máy dựa trên thống kê (DMTK) là hướng tiếp cận hoàn 

toàn dựa trên ngữ liệu nên nó có tính độc lập với ngôn ngữ. Những 

tham số thống kê thu được từ việc huấn luyện trên ngữ liệu song ngữ sẽ 

được sử dụng cho việc dịch ở lần sau.  

1.3. MỘT SỐ HỆ THỐNG DỊCH MÁY HIỆN CÓ 

Hiện nay, có rất nhiều công cụ dịch máy miễn phí, trong không 

khổ của luận văn này, tôi trình bày một vài hệ thống dịch máy phổ biến.  

1.3.1. Google Translation 

1.3.2. Babel Fish 

1.3.3. Systran  

1.3.4. Vdict 

1.3.5. Vndic  

1.4. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Trong chương này, tác giả đã tập trung giới thiệu về kỹ thuật 

dịch máy và một số công cụ dịch máy miễn phí hiện nay. Từ những 
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kiến thức tổng quan về dịch máy, trong chương 2 sẽ tìm hiểu về dịch 

máy bằng kỹ thuật thống kê, cũng như các thuật toán được sử dụng 

trong giai đoạn giải mã của kỹ thuật dịch máy thống kê. 

CHƢƠNG 2 - DỊCH MÁY THỐNG KÊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN 

GIẢI MÃ TRONG DỊCH MÁY THỐNG KÊ 

Trong chương này, tác giả sẽ giới thiệu các vấn đề lý thuyết về 

dịch máy thống kê và các mô hình dịch khác nhau trong dịch máy 

thống kê hiện nay. Sau đó trình bày tổng quan về giai đoạn giải mã 

cũng như các thuật toán về giải mã được sử dụng trong dịch máy thống 

kê (decoding in SMT). 

2.1.  GIỚI THIỆU VỀ DỊCH MÁY THỐNG KÊ 

Cách tiếp cận SMT được Brown và các cộng sự đưa ra từ 

những năm đầu thập kỷ 1990 sau những thành công của việc áp dụng 

thống kê trong một vài lĩnh vực. Brown và các cộng sự giả định rằng 

mỗi câu ở một ngôn ngữ sẽ có được những câu dịch khác nhau ở ngôn 

ngữ khác. Và họ đã đưa ra xác suất Pr(e|f) là xác suất điều kiện để dịch 

được câu f ở ngôn ngữ đích khi đã có câu s ở ngôn ngữ nguồn. 

Ý tưởng cơ bản của cách tiếp cận này là từ một câu s ở ngôn 

ngữ nguồn, hệ thống đi tìm một câu e ở ngôn ngữ đích sao cho xác suất 

điều kiện Pr(e|f) đạt giá trị lớn nhất, nghĩa là e* = argmaxe P(e|f). 

Theo định lý Bayes thì P(e|f) = P(f|e) * P(e) / P(f) (2.1) 

Trong (2.1) thì P(f) không đổi với mỗi câu f nên: 

e* = argmaxe P(e|f) = argmaxe P(f|e)* P(e) (2.2) 

Để tính được các xác suất P(f|e) và P(e) cần 2 thông tin sau: 
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- Mô hình ngôn ngữ (P(e)): mô hình ngôn ngữ sẽ gán xác suất 

cao hơn cho những câu đúng ngữ pháp hơn. Xác suất này được 

ước lượng bằng cách sử dụng ngữ liệu đơn ngữ. 

- Mô hình dịch (P(f|e)): câu dịch f thích hợp hơn sẽ có xác suất 

cao hơn. Xác suất này được ước lượng bằng cách sử dụng ngữ 

liệu song ngữ. 

Tùy vào đơn vị được tính xác suất trong mô hình dịch mà SMT 

sẽ có 3 hướng tiếp cận chính: dựa trên từ (word-based), dựa trên đoạn 

câu (phrase-based) và dựa trên cú pháp (syntax-based).  

2.1.1. Dịch máy thống kê dựa trên từ (Word-based SMT) 

Dịch máy thống kê dựa trên từ, mô hình dịch P(f|e) sẽ được 

tính dựa vào xác suất dịch của từ hay còn gọi là gióng hàng từ dựa vào 

ngữ liệu song ngữ. Tới đây, ta thấy xuất hiện vấn đề con gà – quả trứng, 

nếu chúng ta có sẵn các gióng hàng từ thì dễ dàng ước lượng xác suất, 

và nếu có xác suất trước thì dễ dàng xác định gióng hàng từ. Vậy làm 

sao để giải quyết vấn đề này? Câu trả lời là dùng mô hình huấn luyện 

EM (Expectation Maximization), Cụ thể như sau: 

- Với một cặp câu được xem là bản dịch của nhau, ta giả định 

một từ ở câu nguồn có khả năng gióng hàng đến tất cả các từ ở 

câu đích. 

- Mô hình sẽ học để chọn ra cặp từ nào thường gióng hàng với 

nhau nhất. 

- Sau một số lần lặp, xác suất này sẽ hội tụ và không thay đổi 

nhiều, khi đó ta được cả hai thông tin là thông tin về gióng 

hàng từ và xác suất của nó. 

Theo hướng dịch trên từ, mô hình dịch P(f|e) sẽ được phân rã 

dựa trên gióng hàng a từ theo công thức (2.3) như sau: 


a

eafPefaPefP )),|(*)(,(()|(    (2.3) 
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2.1.2. Dịch máy thống kê dựa trên ngữ (Phrase-based SMT) 

Theo hướng tiếp cận dựa trên ngữ, f sẽ được tách thành một 

chuỗi gồm I ngữ f1
I
 với giả định là có một phân phối xác suất chuẩn 

giữa các ngữ này. Mỗi ngữ fi trong chuỗi f1
I
 sẽ được dịch thành một 

ngữ ei tương ứng; việc dịch ngữ này được thực hiện dựa vào phân phối 

xác suất (fi|ei), ngoài ra các ei sẽ chuyển đổi trật tự dựa trên mô hình 

chuyển đổi d(ai – bi-1), với ai là vị trí bắt dầu của ngữ fi và bi-1 là vị trí 

kết thúc của ngữ ei-1. 

Tóm lại, câu dịch e tốt nhất là câu dịch thỏa công thức (2.2) ở 

trên nhưng mô hình dịch P(f|e) được phân rã thành: 





I

i

iiii

II badefefP
1

111 )()|()|(  

Có nhiều mô hình khác nhau được áp dụng để tính xác suất 

dịch ngữ hay còn gọi là xác suất gióng hàng ngữ (fi|ei) đã thực 

nghiệm trên ba phương pháp sau: 

- Việc tách ngữ và tính xác suất gióng hàng ngữ dựa vào kết quả 

gióng hàng từ.. 

- Tách ngữ dựa vào đặc điểm cú pháp theo các bước sau: 

o Gióng hàng từ ngữ liệu song ngữ 

o Phân tích cú pháp câu ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích 

o Chỉ rút ra các ngữ là cây con của cây cú pháp và có các từ 

được gióng hàng với nhau ở cả hai ngôn ngữ. 

- Dùng mô hình kết hợp. 

2.1.3. Dịch máy thống kê dựa trên cú pháp (Syntax-based 

SMT) 

Trong các hướng tiếp cận trên, việc lựa chọn câu dịch đa số 

dựa vào các con số thống kê mà rất ít sử dụng các tri thức về ngôn ngữ. 

Dịch máy thống kê dựa trên cú pháp là một hướng tiếp cận cố gắng 
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dung hòa giữa kết quả thống kê và một số qui định, ràng buộc trong 

ngữ pháp (ngôn ngữ học). 

Một số điểm thuận lợi trong hướng tiếp cận này: 

- Chuyển đổi trật tự từ/ngữ dựa trên cây cú pháp. 

- Dịch các từ chức  năng (function words) tốt hơn, ví dụ như giới 

từ (preposition), từ hạn định (determiner),… 

- Dịch các từ có quan hệ cú pháp tốt hơn, ví dụ: việc dịch động 

từ có thể phụ thuộc vào chủ từ hoặc tân từ. 

- Tận dụng các mô hình ngôn ngữ cú pháp (syntactic language 

models). 

Câu dịch tốt là câu dịch có cây cú pháp “đúng” dựa vào mô 

hình ngôn ngữ cú pháp, ngoài ra mô hình này còn cho phép chúng ta 

kiểm tra một số ràng buộc của các từ cách xa nhau (trật tự từ) trong 

câu. Ví dụ, xét hai cây cú pháp sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Sơ đồ cây cú pháp a 

S 

NP 

NP 
PP 

VP 

the house or the man is small 

(a) 



 
- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Sơ đồ cây cú pháp b 

Bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ cú pháp, cây cú pháp ở 

hình (a) sẽ được chọn lựa thay vì chọn cây cú pháp ở hình (b). Nguyên 

nhân là do “VP  is the man” là cây cú pháp không tồn tại trong mô 

hình cú pháp. 

Có nhiều mô hình khác nhau cho hướng dịch máy thông kê dựa 

trên cú pháp, có thể nêu một số trường hợp tiêu biểu sau: 

- Dịch từ câu sang cây cú pháp (string to tree) 

- Chuyển đổi dựa trên cây cú pháp của cả hai ngôn ngữ (tree-

based transfer) 

- Chuyển đổi dựa trên cấu trúc kế thừa (hierarchical transfer) 

- Dịch dựa trên mệnh đề (clause level restructuring) 

? 

S 

NP 
VP 

VP 

the house is the man is small 

(b) 
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Qua các những phân tích ở trên, có thể tổng quát một hệ thống 

dịch máy thống kê như hình vẽ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Sơ đồ hệ thống dịch máy bằng kỹ thuật thống kê 

 

Câu nguồn 

 
Tiền xử lý 

 

Bộ giải mã 

Decoder 

 
e

*
 = argmaxe Pr(e)*Pr(f|e) 

 

 

 

Hậu xử lý 

 

Câu đích 

 

Mô hình ngôn ngữ 

 

Mô hình dịch 
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2.2. GIẢI MÃ TRONG KỸ THUẬT DỊCH MÁY THỐNG KÊ 

2.2.1. Thuật toán stack 

Thuật toán giải mã stack (stack decoder) được sử dụng rộng rãi 

trong những hệ thống xử lý ngôn ngữ. Những bước cơ bản của thuật 

toán được mô tả như sau: 

Bước 1: Khởi tạo stack với giả thuyết là NULL. 

Bước 2: Pop những giả thuyết với số điểm cao nhất vào stack, 

và đặt tên là giả thuyết_hiện tại. 

Bước 3: Nếu giả thuyết_hiện tại là câu hoàn thành, ghi kết quả 

và kết thúc. 

Bước 4: Mở rộng giả thuyết hiện tại bằng cách thêm những từ 

trong từ điển cho đến khi hết. Tính điểm cho những giả thuyết 

mới và chèn vào stack. Lặp lại bước này cho tất cả các từ trong 

từ điển. 

Bước 5: Quay lại bước 2 

Hình 2.9. Thuật toán stack tổng quát 

2.2.1.1.  Tính điểm giả thuyết 

Việc tính điểm của một giả thuyết cũng có thể thực hiện trong 

mô hình gióng từ, sẽ dễ dàng hơn để mô tả phương pháp tính điểm nếu 

chúng ta giải thích lại theo cách sau: với mỗi từ ei trong giả thuyết được 

phân chia thành  t(gj|ei)a(i|j, l, m) để tính xác suất của câu đích cho từ 

gj. Với mỗi giả thuyết H = l: e1, e2,…, ek, chúng ta sử dụng SH(j) để 

đánh dấu xác suất phân phối của từ đích gI bởi từ trong giả thuyết: 

 SH(j) =  ),,|()|( mljiaiejgt   

Mở rộng H với một từ mới sẽ làm tăng SH(j), 1<= j <=m). 

Điểm tiền tố được phân chia bởi mô hình dịch là  

m

j H jS
0

)(log . 
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Bởi vì mục đích của chúng ta là tìm xác suất lớn nhất của P(e, 

g), bao gồm cả xác suất mô hình ngôn ngữ  của việc tính điểm giả 

thuyết, vì thế ta có: 

 
 


m

j

k

i

iNiiHH eeePjSG
0 0

11 )...|(log)(log  

 

Ở đây, N là thứ tự của mô hình ngôn ngữ ngram. 

Do vậy, để tính điểm GH của giả thuyết H = l: e1e2…ek, chúng 

ta có thể tính điểm từ giả thuyết cha là P = l: e1e2…ek-1: 

 



















m

j p

ki
kNkkpH

jS

mljkaegt
eeePGG

0

11
)(

),,|()|(
1log)...|(log



 

),,|()|()()( mljkaegtjSjS kjpH   

2.2.1.2.  Cắt tỉa và loại bỏ tìm kiếm 

Do giới hạn về không gian vật lý, nên không thể giữ lại tất cả 

các giả thuyết còn sống. Chúng ta thiết lập một tập M không đổi, và 

không khi nào số lượng giả thuyết vượt quá M, thuật toán sẽ cắt tỉa 

những giả thuyết có điểm số nhỏ nhất. Thông thường, trong các ví dụ 

về hệ SMT, ta thường thiết lập M = 20.000. 

Không có giới hạn về thời gian, nhưng cũng không thể giữ lại 

hết không gian giả thuyết để tìm kiếm. Vì thế, chúng ta thiết lập một tập 

T không đổi, thuật toán cũng không bao giờ mở rộng giả thuyết lớn hơn 

giả thuyết T, nếu quá thời gian này, thuật toán sẽ ngừng tìm kiếm và kết 

thúc, thông thường thiết lập T = 6.000. 

2.2.2. Tìm kiếm đa stack (multi-stack) 

Thuật toán giải mã sử dụng thuật toán stack như trên có một 

vấn đề: từ việc quá đề cao chức năng tìm ra giả thuyết mới để mở rộng 

không gian giả thuyết hiện tại, công việc giải mã luôn luôn hoàn hảo 

với giả thuyết câu dài. Giải mã sẽ mở rộng giả thuyết đầu tiên với l lớn, 
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và các giả thuyết con sẽ chiếm stack và đẩy các giả thuyết ngắn hơn của 

câu nguồn ra khỏi stack. Nếu câu nguồn là một câu ngắn, thuật toán giả 

mã stack sẽ không bao giờ tìm thấy nó vì các giả thuyết đầu tiên đã bị 

cắt tỉa vĩnh viễn. 

Để giải quyết vấn đề này, Magerman đã đề xuất một thuật toán 

sử dựng đa stack (multi-stack). Một stack riêng biệt được sử dụng cho 

mỗi giả thuyết của câu nguồn có chiều dài l. Sau đó, sẽ so sánh các giả 

thuyết trong những stack khác nhau theo các trường hợp như sau: Đầu 

tiên, so sánh câu hoàn chỉnh trong một stack với giả thuyết trong các 

stack khác để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm. Thứ hai, các giả thuyết trên 

cùng của mỗi stack sẽ được so sánh với những stack khác. Nếu khác 

nhau là lớn hơn một giá trị ràng buộc , thì một giá trị nhỏ nhất sẽ 

không được mở rộng. Điều này gọi là cắt tỉa mềm (soft-prunning), vì 

bất kỳ điểm số nào của giả thuyết trong những stack khác sẽ giảm 

xuống, thì giả thuyết này sẽ được hồi sinh. 

2.2.3.  Tỉ lệ giải mã 

Bảng 2.8. Tỉ lệ giải mã của thuật toán stack và multi-stack 

 Tổng số câu 

kiểm tra 

Câu giải mã 

thành công 

Câu sai 

IBM 2, stack 120 32 88 

IBM 2, multi-stack 120 83 37 

2.2.4.  Tốc độ giải mã 

2.3. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

  Trong chương này, tác giả đã trình bày về kỹ thuật thuật dịch 

máy thống kê và một số thuật trong giai đoạn giải mã. Trong chương 

tiếp theo, sẽ trình bày việc ứng dụng thuật toán di truyền trong giai 

đoạn giải mã của kỹ thuật DMTK. 
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CHƢƠNG 3 - ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ĐỂ 

GIẢI MÃ TRONG KỸ THUẬT DỊCH MÁY THỐNG KÊ 

3.1. DỮ LIỆU 

Thuật toán giải mã di truyền sử dụng bảng dịch trong quá trình 

khởi tạo dân số và sau đó trong những thế hệ kế tiếp. 

3.1.1.  Mô hình ngôn ngữ 

Thuật toán sử dụng mô hình ngôn ngữ 3-gram, thuật toán tính 

xác suất của 3-gram như sau : 

Xác suất w1 w2 w3 – p(w3|w1, w2) là: 

Nếu (n-gram w1, w2, w3 tồn tại trong Mô hình ngôn ngữ) 

{ 

 Return p_3 (w1, w2, w3) 

} 

Else 

 If (tồn tại 2-gram w1, w2) 

  Return (w1, w2)*p(w3|w2) 

 Else 

  Return p(w3|w2) 

} 

Xác suất w1w2 – p(w2|w1) là: 

If (2-gram w1 w2) tồn tại:  

 Return p_2(w1, w2) 

Else 

 Return w1*p(w2) 

End If 

Hình 3.1. Thuật toán tính xác suất của mô hình 3-gram 
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3.1.2.  Bảng dịch 

Bảng 3.1. Bảng ngữ liệu song ngữ Anh – Việt VCL 

Ngữ 

liệu 

Số 

cặp 

câu 

Chiều dài 

trung bình 
Số từ Số từ phân biệt 

Anh Việt Anh Việt Anh Việt 

C 8.963 18,98 22,44 147.380 221.579 8.866 4.278 

I 4.997 16,4 15,56 74.860 85.368 2.214 2.464 

3.2. THUẬT TOÁN GIẢI MÃ DI TRUYỀN 

Sự tương quan giữa thuật toán di truyền thuật toán giải mã di 

truyền được mô tả như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Thuật toán di truyền và thuật toán giải mã di truyền 

 

 

Thuật toán di truyền Thuật toán giải mã di truyền 

Dân số Danh sách các câu dịch có 

thể 
  

Nhiễm sắc thể 1 

Nhiễm sắc thể 2 

G

1 

G

2 

Gn 

Nhiễm sắc thể 

Câu 1 

Câu 2 

Câu 

… w

1 

w

2 

wn … 
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3.2.1.  Vấn đề giải pháp tối thiểu 

Tìm một giải pháp tối thiểu cục bộ thay vì phải tìm một giải 

pháp tối thiểu toàn cục là một phần quan trọng của thuật toán di truyền. 

Để giải quyết vấn đề mấu chốt này, luận văn sử dụng khả năng đột biến 

động bằng cách sử dụng thuật toán về xác suất đột biến thấp. Nếu với 2 

sự kiện quan trọng kế tiếp, với mức tập trung bình dân số không đổi, 

khả năng đột biết tăng. 

3.2.2.  Lựa chọn trong thuật toán di truyền 

Thuật toán di truyền cần phải lựa chọn cha mẹ để nối vào dân 

số. Có nhiều phương pháp lựa chọn như: lựa chọn ngẫu nhiên, lựa chọn 

Roulette_Whell, lựa chọn theo xếp hạng ưu tiên,… Mỗi phương pháp 

lựa chọn có những ưu nhược điểm khác nhau nhưng trong luận văn này, 

tôi trình bày phương pháp lựa chọn Roulette_Whell để áp dụng cho 

thuật toán di truyền.  

Trong phương pháp lựa chọn này, những nhiễm sắc thể được 

lựa chọn theo giá trị năng lực của chúng. Những nhiễm sắc thể có năng 

lực cao hơn sẽ có nhiều cơ hội được lựa chọn và kết quả phân bố dân số 

chuẩn tốt hơn. 

Thuật toán lựa chọn Roulette_Whell 

1. [Tổng]: Tính tổng tất cả các giá trị năng lực của nhiểm sắc thể 

trong dân số, gọi là tổng S 

2. [Chọn]: Khởi tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ [0, S], gọi 

là r 

3. [Lặp]: Thông qua dân số, tính tổng năng lực từ 0, gọi là s. Khi 

nào tổng s lớn hơn r, dừng và trả về nhiễm sắc thể.  

Hình 3.3. Thuật toán lựa chọn Roulette_Whell 
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3.2.3. Thuật toán giải mã di truyền 

Thuật toán giải mã di truyền bắt đầu giải quyết vấn đề bằng 

cách khởi tạo dân số. Sau khi khởi tạo dân số bằng các sử dụng thuật 

toán, tiếp theo sẽ chọn một số cặp nhiễm sắc thể bằng cách sử dụng 

thuật toán Roulette_Whell. 

Khới nối là bước tiếp theo của thuật toán và bao gồm cả hoạt 

động lai ghép và đột biến. Lai ghép là hoạt động lựa chọn ngẫu nhiên từ 

hai nhiễm sắc thể cha mẹ để tạo ra hai con theo xác suất chéo.  

Thuật toán giải mã sử dụng các thành phần dữ liệu chính bao 

gồm câu nguồn, bảng dịch và mô hình ngôn ngữ. 

Giá trị năng lực = alpha*LOG(P(T|S)) + beta*LOG(P(T)) (3.1) 

Bảng 3.2. Bảng dữ liệu đầu vào của thuật toán di truyền 

Câu nguồn: Danh sách các từ tiếng Anh 

SL: Chiều dài của câu nguồn 

TT: Bảng dịch, bao gồm câu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt với 

xác suất 

LM: Mô hình ngôn ngữ, bao gồm mô hình 3-gram và 2-gram 

Delta: Câu đích có TL từ nằm giữa khoảng SL +/- delta 

 

Nguồn: Danh sách các từ trong câu nguồn 

SL: Số từ trong câu nguồn 

Đích: Danh sách các từ trong câu đích 

TL: Số từ trong câu đích 

Gióng hàng: Danh sách gióng hàng giữa câu nguồn và câu đích. 
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Thuật toán khởi tạo dân số 

1. Xây dựng câu đích với chiều dài của câu nguồn +/- delta 

2. Với mỗi vị trí j trong câu đích 

 i. Chọn ngẫu nhiên vị trí i trong câu nguồn 

 ii. tìm một bảng dịch ngẫu nhiên cho chữ ở vị trí i   

trong câu nguồn và thêm vào trong vị trí j của câu 

đích 

 iii. Thêm gióng hàng (i, j) với xác suất tra trong bảng 

dịch và danh sách gióng hàng 

3. Với mỗi vị trí i trong câu nguồn 

 Nếu không có gióng hàng cho từ tại vị trí i  

Cộng một giá trị gióng hàng NULL cho từ tại vị 

trí i (trong câu nguồn) trong danh sách 

gióng hàng 

Hình 3.5. Thuật toán khởi tạo dân số 

Trong khi khởi tạo dân số, thuật toán giải mã di truyền sẽ lựa 

chọn bản dịch tốt nhất từ bảng dịch trong số giới hạn nhiễm sắc thể 

khởi tạo tốt hơn. Bằng cách này, dân số bắt đầu với năng lực trung bình 

tốt hơn để tìm kiếm một bảng dịch tối ưu nhanh hơn. Thuật toán giải 

mã di truyền sử dụng lựa chọn Roulette_Wheel để rút ra bảng dịch của 

một từ cho trước. Lựa chọn Roulette_Wheel sẽ làm tăng cơ hội cho ra 

bảng dịch tốt hơn để lựa chọn. 

3.2.4.  Hoạt động của khớp nối 

Khớp nối bao gồm 2 hoạt động chính là lai ghép và đột biến. 

Như mô tả trong hình 3.6, dựa trên xác suất nhất định, lai ghép và đột 

biến sẽ được ghép vào nhiễm sắc thể. Trong trường hợp không ghép 

vào được thì cha mẹ sẽ được lựa chọn mà không có sự thay đổi. 
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Thuật toán lai ghép 

1. Tạo mới con_1 từ cha_mẹ_1 với chiều dài câu đích 

2. Tạo mới con_2 từ cha_mẹ_2 với chiều dài câu đích 

3. for i = 0 đến chiều dài ngắn nhất của cha_mẹ 

 a. chọn ngẫu nhiên cha_mẹ_1 hoặc cha_mẹ_2 

 b. cộng từ tại vị trí j và thay thế gióng hàng từ lựa chọn cha_mẹ 

đến con_1 

 c. cộng từ tại vị trí j và thay thế gióng hàng từ không lựa chọn 

cha_mẹ đến  con_2 

4. for k = j đến chiều dài dài nhất của cha_mẹ 

 a. cộng từ tại vị trí k của câu đích dài hơn cha_mẹ và quan hệ 

gióng hàng dài  hơn câu đích con. 

5. trả về 2 con mới như con cháu mới 

Hình 3.7. Thuật toán lai ghép 

3.3. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

Ngữ liệu được sử dụng để thực nghiệm là bảng ngữ liệu song 

ngữ Anh – Việt VCL được mô tả trong Bảng 3.1. 

3.3.1.  Tiêu chuẩn đánh giá 

Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn khác nhau dùng trong việc đánh 

giá tự động hiệu quả của một hệ dịch máy. Dựa vào đặc điểm của các 

tiêu chuẩn này, chúng tôi tạm thời chia thành hai nhóm: 

- Nhóm thứ nhất đo lường độ chính xác khi dịch, bao gồm các 

tiêu chuẩn NIST, BLEU.  

- Nhóm thứ hai đo lường tỉ lệ lỗi trong quá trình dịch, bao gồm  

WER  (Word  Error  Rate),  PER  (Position-independent  Error  

Rate)  và  TER (Translation Error Rate).  

 Trong luận văn của mình, tác giả sử dụng BLEU để đánh giá 

chất lượng bản dịch. 
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3.3.2.  BLUE (Bilingual Evaluation Understudy) 

BLUE đánh  giá  dựa  trên  độ  chính  xác  của  các  n-gram 

gồm:  1-gram,  2- gram,  3-gram  và  4-gram.   

Điểm BLEU có giá trị trong khoảng [0,1], theo tiêu chuẩn này 

thì sẽ có rất ít câu dịch đạt được điểm tối đa, ngoại trừ những câu thực 

sự khớp với câu dịch mà hệ thống tham chiếu đánh giá tham chiếu tới.  

Với tiêu chuẩn BLEU thì điểm càng cao có nghĩa là hệ thống 

dịch càng tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý là ngoài hiệu quả dịch của chính hệ 

thống, điểm BLEU còn phụ thuộc vào số lượng câu dịch tham chiếu. 

Do đó khi so sánh hai hệ thống dịch máy với nhau cần đảm bảo số 

lượng câu tham chiếu là như nhau. 

3.3.3. Huấn luyện cho mô hình SMT 

3.3.3.  Các thử nghiệm 

Bảng 3.3. Bảng kết quả khi áp dụng stack và di truyền 

Ngữ liệu \ 

Phƣơng pháp 
C I 

MOSE 50,09 % 57,51 % 

Di truyền 51,73 % 56,15 % 

3.4. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Trong chương này, tôi đã trình bày một số nội dung tổng quát 

của thuật toán di truyền, ứng dụng của thuật toán di truyền để giải mã 

trong kỹ thuật dịch máy thống kê. Tiêu chuẩn BLUE để đánh giá chất 

lượng bảng dịch cũng như kết quả thử nghiệm của thuật toán. 

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Với mục đích tìm hiểu về kỹ thuật dịch máy nói chung và dịch 

máy bằng kỹ thuật thống kê nói riêng, đặc biệt là vấn đề tìm kiếm 
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(searching) hay giải mã (decoding) trong dịch máy thống kê. Tác giả đã 

tìm hiểu kỹ thuật dịch máy, các hệ thống dịch máy hiện nay, mô hình 

tổng quát của một hệ thống dịch máy. Qua đó, cũng tìm hiểu những khó 

khăn và mục tiêu của dịch máy. 

Về hệ thống dịch máy bằng kỹ thuật thống kê, tác giả đã nêu ra 

đầy đủ các hướng tiếp cận cũng như các thành phần của một hệ thống 

dịch máy thống kê như mô hình ngôn ngữ, mô hình dịch, giai đoạn giải 

mã, các thuật toán thường sử dụng giai đoạn giải mã như thuật toán 

stack, multi-stack. 

Ngoài ra, tác giả đã tìm hiểu thuật toán di truyền và ứng dụng 

thuật toán di truyền vào giai đoạn giải mã trong dịch máy thống kê để 

thay thế thuật toán sử dụng stack và đã đạt được những kết quả đáng 

khích lệ.  

Tuy nhiên, tác giả chỉ mới dừng lại ở mức nghiên cứu lý thuyết, 

chưa triển khai được vào thực tế để đánh giá tính ưu việc của thuật toán 

như tốc độ tính toán, tỉ lệ dịch thành công, độ phức tạp của thuật toán… 

nhưng đó là những bước tiền đề để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực khó 

khăn này. 

Với những kết quả đã đạt được trong quá trình nghiên cứu, tác 

giả sẽ kết hợp kết quả đã đạt được và sử dụng một số công cụ mã nguồn 

mở để xây dựng một chương trình dịch máy bằng kỹ thuật thống kê để 

dịch tự động từ tiếng Việt sang các tiếng các dân tộc thiểu số ở các 

huyện miền Núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi như Việt – Hrê – Việt, Việt – 

Kor (Cor) – Việt, Việt – Kdong – Việt.  

Bước đầu của hệ thống này chỉ dịch các câu đơn giản (ngữ cảnh 

hạn chế) như là bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo cháy rừng, các chủ 

trương lớn của Đảng, Nhà nước…  
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Tiếp theo, xây dựng một hệ thống dịch tự động hoàn chỉnh nhằm 

phục vụ cho công tác giảng dạy giữa các ngôn ngữ Việt – Hrê – Việt, 

Việt – Kor (Cor) – Việt, Việt – Kdong – Việt. Cũng như dịch tự động 

các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội từ những trang web tiếng Việt 

sang tiếng Hrê, Việt sang – Kor (Cor), Việt sang Kdong để phục vụ 

thông tin cho người đọc. 


