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1 Lời nói đầu
Tài liệu này được viết để hỗ trợ các thành viên trong Tủ sách Nhất Nghệ Tinh (Tủ sách NNT)
tham gia việc dịch thuật theo nhóm thông qua công cụ CAT. Quy trình dịch nhóm với CAT được
phổ biến ở khóa học về CAT vào đầu tháng 4.2018 ở Offenbach, ngay sau đó được thử nghiệm
với dự án dịch sách Chemietechnik, và ôn lại vào khóa học CAT tháng 4.2019 ở Bingen.
Trong quá trình dịch thuật các cuốn sách học và dạy nghề trước mắt cũng như trong tương lai,
tài liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên và gởi đến các bạn qua Tủ sách để kết quả việc dịch
thuật của chúng ta ngày càng nhanh và chính xác hơn.
Mọi thắc mắc, góp ý xin gởi về:
Doãn Minh Đăng
Trần Dương Hân

doanminhdang@gmail.com
tranhan11@gmail.com
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2 Giới thiệu CAT
CAT là viết tắt của cụm từ Computer-Assisted Translation hay Computer-Aidded Translation và
mang ý nghĩa “hỗ trợ dịch thuật thông qua phần mềm”.
Một công cụ (tool) CAT bao gồm:
 Bảng thuật ngữ (Glossary)
 Bộ nhớ dịch (Translation Memory)
 Tự điển (Dictionary)
 Tích hợp với một hay nhiều phần mềm dịch máy (Machine Translation, MT)
 Các phần mềm chuyển đổi định dạng văn bản (Conversion programs)
 Các công cụ để tạo và ghi vào bộ nhớ dịch các văn bản gốc và văn bản dịch đã được thực
hiện từ trước
 Phần mềm theo dõi và hỗ trợ tiến trình dịch thuật.
Trong khi việc dịch máy (MT) chỉ là việc chuyển đổi một từ, một câu hay một văn bản từ một
ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà không có sự tham gia trực tiếp của con người thì
CAT hỗ trợ việc dịch thuật dựa trên những thành quả đã đạt được qua các văn bản đã được
dịch trước. Trong quá trình hỗ trợ, người dùng tiếp tục cập nhật các bảng thuật ngữ, bộ nhớ
dịch hay tự điển để việc dịch thuật càng ngày càng nhanh và chính xác hơn. Mặt khác, CAT cũng
hỗ trợ việc tích hợp (integration) các phần mềm dịch máy để tạo ra các tài liệu thô ban đầu
(raw document) nhằm mục đích gia tăng tốc độ dịch thuật.
Ngoài ra, việc dùng bảng thuật ngữ đã tạo điều kiện tiên quyết để đạt được việc dùng thuật ngữ
thống nhất trong một hay nhiều văn bản nếu mang cùng một ý nghĩa. Do đó, cùng với phần
mềm theo dõi và hỗ trợ tiến trình dịch, CAT hoàn toàn thích hơp cho việc dịch theo nhóm hay
nói gọn là dịch nhóm (Team Translation).

3

3 CAT dùng trong Tủ sách NNT
Nhận thấy sự cần thiết phải gia tăng tốc độ dịch thuật, dễ dàng đạt được sự thống nhất trong
việc sử dụng thuật ngữ trong một hay nhiều văn bản, Tủ sách Nhất Nghệ Tinh (Tủ sách NNT) đã
quyết định dùng CAT lần đầu tiên cho dự án dịch cuốn sách “Kỹ thuật Hóa học” (Chemietechnik)
và đã tổ chức một khóa học về CAT ở Offenbach vào cuối tuần 6-8.4.2018 dưới sự hướng dẫn
của bạn trẻ Doãn Minh Đăng và với sự tham dự của 21 thành viên khác của Tủ sách.

3.1 Các phần mềm sử dụng


JRE (Java Runtime Environment): Đây là phần mềm cơ sở, là nền tảng để chạy các phần
mềm khác dùng trong CAT vì các phần mềm này được viết với ngôn ngữ Java.



OmegaT: Đây là phần mềm chính của CAT dùng trong Tủ sách NNT nhằm mục đích hỗ trợ
việc dịch nhóm. Ở đây các tài nguyên của dự án dịch như bảng thuật ngữ, bộ nhớ dịch được
chia sẻ qua mạng và các nhóm viên có thể làm việc cùng lúc trên nhiều máy tính khác nhau.
Để đạt được chức năng này, OmegaT cần một kho lưu trữ trên mạng để quản lý các tài
nguyên của dự án dịch.



Gitlab.com: Tủ sách NNT dùng trang mạng này làm kho lưu trữ (repository) cho các dự án
dịch. Trang mạng này dùng GIT để quản lý dự án dịch nghĩa là sẽ tự động tạo ra các bản sao
của dự án dịch trên từng máy tính của các nhóm viên và họ làm việc với OmegaT như đang
dịch một văn bản ở máy tính cá nhân.



Okapi: Okapi cũng là một phần mềm hỗ trợ dịch thuật nhưng chúng ta chỉ dùng chương
trình Rainbow trong đó với mục đích phân chia dữ liệu cần dịch ra từng đoạn văn nhỏ để
dùng cho các phần mềm CAT kế tiếp. Công đoạn này gọi là phân đoạn văn bản
(segmentation).



LF Aligner: Aligning nghĩa là “sắp xếp” hay “sắp hàng” và để chỉ công việc so sánh một văn
bản gốc với văn bản dịch để sắp xếp một câu gốc với câu dịch tương ứng và làm cơ sở để
tạo ra bộ nhớ dịch. Phần mềm LF Aligner được dùng trong việc làm giàu bộ nhớ dịch trên cơ
sở những tài liệu hay những cuốn sách đã dịch và đã hay đang được xuất bản.



Heartsome TMX Editor: Phần mềm này dùng để quản lý các bộ nhớ dịch dưới dạng tập tin.



Git for Windows: Phần mềm này hỗ trợ việc tải toàn bộ một dự án dịch ở máy tính cá nhân
lên một kho lưu trữ (repository) trên mạng. Đây là công việc của trưởng nhóm nhưng bạn
cũng có thể dùng để thử nghiệm cho một dự án dịch riêng.



Tortoise Git: Phần mềm này có giao diện thân thiện (user-friendly) để tải một dự án dịch lên
một kho lưu trữ trên mạng. Đây là công việc của trưởng nhóm nhưng bạn cũng có thể dùng
để thử nghiệm cho một dự án dịch riêng.
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3.2 Tải về và cài đặt các phần mềm sử dụng
JRE (Java Runtime Environment)
 Tải về:
https://java.com/en/download
 Cài đặt:
Khởi động (launch) tập tin jre-8u161-windows-x64.exe vừa tải về để cài
đặt.
OmegaT
 Tải về:
http://omegat.org/download và chọn phiên bản “Latest Version" (cần
dùng phiên bản 4.1.5 Update 4 hoặc mới hơn, không dùng phiên bản có số hiệu 3.x).
 Cài đặt:
Không cần cài đặt mà chỉ cần giải nén (unzip) vào một thư mục (folder) tự
chọn.
Okapi (chỉ cần cho trưởng nhóm)
 Tải về:
https://bintray.com/okapi/Distribution/Okapi_Applications/M35 và chọn
okapi-apps_win32-x86_0.35.zip ngay cả khi máy tính của các bạn dùng
64-bit vì phiên bản 64-bit của okapi hiện có vấn đề với Winfows 10.
 Cài đặt:
Không cần cài đặt mà chỉ cần giải nén (unzip) vào một thư mục tự chọn.
LF Aligner (chỉ cần cho trưởng nhóm)
 Tải về:
https://sourceforge.net/projects/aligner/files/latest/download
 Cài đặt:
Không cần cài đặt mà chỉ cần giải nén (unzip) vào một thư mục tự chọn.
Heartsome TMX Editor (chỉ cần cho trưởng nhóm)
 Tải về:
https://sourceforge.net/projects/tmxeditor/
 Cài đặt:
Không cần cài đặt mà chỉ cần giải nén (unzip) vào một thư mục tự chọn.
Git for Windows (chỉ cần cho trưởng nhóm)
 Tải về:
https://gitforwindows.org/ và nhấn vào Download
 Cài đặt:
Khởi động (launch) tập tin Git-(...).exe vừa tải về để cài đặt.
Tortoise Git (chỉ cần cho trưởng nhóm)
 Tải về:
https://tortoisegit.org/ và nhấn vào Download rồi chọn phiên bản cho
64-bit Windows.
 Cài đặt:
Khởi động (launch) tập tin TortoiseGit-(...).msi vừa tải về để cài đặt.
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3.3 Tạo tài khoản ở Gitlab.com
Mỗi thành viên tham gia dịch nhóm dùng CAT cần tạo một tài khoản ở Gitlab.com vì chúng ta
đã quyết định dùng trang mạng này làm kho lưu trữ (repository). Theo hướng dẫn các bước sau
để tạo một tài khoản của bạn ở Gitliab.
1.
2.
3.
4.

Dùng trình duyệt Firefox, Chrome, … để vào trang https://about.gitlab.com/
Nhấn Sign In/Register (Đăng nhập/Đăng ký)
Trên trang mới, nhấn Register (Đăng ký)
Cho vào các thông tin đòi hỏi:
 Full name (Họ và tên)
 Username (Tên người dùng)
 Email và Email confirmation (2x Địa chỉ email để tránh gõ nhầm)
 Password (Mật khẩu) ít nhất 8 ký tự
 Đánh dấu vào ô “Ich bin kein Roboter” (cần thiết để chống việc phá trang mạng)
 Nhấn vào Register
5. Gitlab sẽ gửi email để xác nhận việc tạo tài khoản, cần làm theo hướng dẫn trong đó để xác
nhận.
6. Sau khi nhận được thư của Gitlab về việc đăng ký thành công, trưởng nhóm cũng như các
nhóm viên phải liên lạc với BQL CAT của Tủ sách NNT để được ghi tên vào nhóm (group)
UBTT-NNT. Bạn cần thông báo cho trưởng nhóm của bạn hay Ban Quản trị (BQT) Gitlab của
Tủ sách NNT “Tên người dùng” của bạn. Bạn sẽ được ghi tên vào nhóm dịch UBTT-NNT ở
Gitlab và tùy theo công việc mà bạn sẽ được xếp vào thành viên với một trong những vai
trò: khách, nhà phát triển hay chủ (guest, developer, master).
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3.4 Ban Quản trị CAT của Tủ sách NNT
Khi có vấn đề hay thắc mắc về việc sử dụng CAT các bạn hãy liên lạc trực tiếp với trưởng nhóm
hoặc gởi thư đến cả ba người trong Ban Quản trị (BQT) CAT của Tủ sách NNT. Việc gởi đến cho
cả ba người là cần thiết để tránh trường hợp người bạn gởi đến đang ở nơi không có mạng và
hơn nữa cũng để BQT luôn biết các vấn đề nảy sinh trong lúc sử dụng và cũng để luôn cập nhật
chính tài liệu này.
Doãn Minh Đăng
Trương Ngọc Giao
Trần Dương Hân

doanminhdang@gmail.com
tngiao@gmail.com
tranhan11@gmail.com
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4 Các hướng dẫn chung
Giải nén khi dùng Windows 10
Khi dùng Windows 10 và nếu bạn nhấn đúp vào tập tin đã được nén (đuôi của tên tập tin là zip),
Windows 10 sẽ hiển thị một cửa sổ với nội dung là các tập tin bên trong của tập tin nén. Tuy vậy
bạn rất dễ lầm với cửa sổ chưa thư mục của các tập tin đã được giải nén và khi nhấn đúp một
tập tin nào đó trong “thư mục” này thì một hộp thoại (dialog box) sẽ hiện ra với cậu hỏi bạn
muốn giải nén không.
Để tránh trường hợp lầm lẫn này (đã giải nén rồi mà Windows cứ hỏi hoài là muốn giải nén
không!), bạn nên xóa tập tin nén hay dời đi một nơi nào khác sau khi giải nén!

Gitlab
Trang mạng Gitlab là kho lưu trữ (repository) cho các dự án dịch sách của Tủ sách NNT. Nhóm
UBTT-NNT với địa chỉ https://gitlab.com/UBTT-NNT đã được tạo ra và hiện đã có vài dự án
thử nghiệm trong nhóm này. Địa chỉ này được ẩn để bảo mật.

Rainbow của Okapi
Khởi động (launch) Rainbow: Vào thư mục đã giải nén của phần mềm Okapi và nhấn đúp vào
tập tin rainbow.exe. Nếu máy tính bạn không hiển thị phần đuôi của tập tin, bạn hãy chọn tập
tin rainbow với Type là Application. Xem chỉnh lại để hiển thị phần đuôi tập tin ở trên.

LF Aligner
Khởi động LF Aligner: Vào thư mục đã giải nén của phần mềm LF Aligner và nhấn đúp vào tập
tin LF_aligner_4.1.exe. Nếu máy tính bạn không hiển thị phần đuôi của tập tin, bạn hãy chọn
tập tin LF_aligner_4.1 với Type là Application. Xem chỉnh lại để hiển thị phần đuôi tập tin ở trên.

Heartsome TMX Editor
Khởi động Heartsome TMX Editor: Vào thư mục đã giải nén của phần mềm Heartsome TMX
Editor và nhấn đúp vào tập tin Heartsome TMX Editor.exe. Nếu máy tính bạn không hiển thị
phần đuôi của tập tin, bạn hãy chọn tập tin Heartsome TMX Editor với Type là Application. Xem
chỉnh lại để hiển thị phần đuôi tập tin ở trên.

OmegaT
Khởi động OmegaT: Vào thư mục đã giải nén của phần mềm OmegaT và nhấn đúp vào tập tin
OmegaT.bat. Nếu máy tính bạn không hiển thị phần đuôi của tập tin, bạn hãy chọn tập tin
OmegaT với Type là Windows Batch File. Nếu dùng Windows 10, bạn có thể chỉnh lại để phần
đuôi tập tin được hiển thị bằng cách mở một thư mục bất kỳ, chọn View ở thanh menu (menu
bar) và sau đó làm dấu ô “File name extensions”.

Tortoise Git và Git for Windows
Phần mềm Tortoise Git được tích hợp vào hệ điều hành Widnows và sử dụng Git for Windows
làm cơ sở để tải các dự án dịch lên Gitlab.
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Những tùy chọn hữu ích khi dùng OmegaT
Dời các tab thường xuyên sử dụng
Phía dưới cùng của giao diện (User Interface) OmegaT có một số tab như Dictionary, Machine
Translation, … mà nội dung chỉ hiện ra khi ta bấm vào đó. Vì Dictionary và Machine Translation
được dùng tương đối thường xuyên nên sẽ rất hữu ích nếu ta đưa hai tab này vào chung với
Glossary ở phần dưới bên phải của giao diện.

Dời tab bằng cách bấm chuột vào tab để hiển thị nội dung rồi bấm vào thanh ngang có tên của
tab, giữ chuột và kéo đến kế bên Glossary rồi thả chuột.

9

Làm lớn cỡ chữ trong giao diện
Bấm Menu -> Options -> Preferences

Sau đó bấm Font và chọn Size 24
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Tự động dịch các từ có trong Glossary (bảng thuật ngữ)
Bấm Menu -> Options -> Preferences như trên. Sau đó chọn Glossary và làm dấu (mark) ở
Replace glossary hits when inserting source text.

Lựa chọn Replace glossary hits when inserting source text có tác dụng như sau: khi OmegaT mở
một đoạn để dịch, phần mềm sẽ kiểm tra xem trong câu tiếng Đức đó có những từ (thuật ngữ)
nào đã có lưu ở dữ liệu Glossary, và tự động thay từ đó bằng từ tiếng Việt trong Glossary để tạo
thành câu văn dịch ban đầu, cho người dịch tiện sửa tiếp. Nếu không có lựa chọn này, thì câu
văn dịch ban đầu là sao chép y hệt câu văn tiếng Đức, và người dịch cần xem thêm Glossary để
biết từ tiếng Việt tương ứng và gõ vào câu văn dịch.

11

5 Mô hình dịch nhóm

Trong mô hình này, trưởng nhóm thực hiện hầu hết các công đoạn chuẩn bị: chia nhỏ tập tin
PDF, xóa hình và bảng trong các tập tin PDF để phân đoạn văn bản, tập hợp thuật ngữ (thu thập
trong Tủ sách NNT) và bộ nhớ dịch (có thể dùng Google Translator Toolkit để tạo bộ nhớ dịch
tham khảo từ máy dịch tự động), rồi tạo dự án OmegaT và đưa lên Gitlab. Nhóm viên chỉ dùng
OmegaT (có nối mạng internet) để dịch.
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6 Tiến trình dịch nhóm
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7 Hướng dẫn sử dụng CAT cho trưởng nhóm
7.1 Nhiệm vụ của trưởng nhóm
Các nhiệm vụ chính của trưởng nhóm là:
1. Phân sách dịch ở dạng pdf ra nhiều pdf nhỏ cho từng nhóm viên.
2. Xóa các phần hình và bảng ở mỗi pdf nhỏ, tạo ra pdf chữ dùng để phân đoạn.
3. Dùng Rainbow để phân đoạn (segmenting): Sử dụng Rainbow của Okapi với đầu vào là
các pdf chữ để phân đoạn và tạo ra các tập tin song ngữ.
4. Chỉnh sửa các tập tin song ngữ
 Tuân theo định dạng đã được thống nhất trong nhóm dịch UBTT
 Sửa các sai sót của Rainbow khi phân đoạn
o Xóa các dòng không cần dịch, những đoạn bị lỗi khi phân đoạn
o Xóa các dấu gạch nối được thêm vào bản gốc vì phải xuống hàng, nhưng
không xóa các gạch nối vì viết gọn (thí dụ Mess- und Regelungstechnik)
5. Tạo dự án mới trong OmegaT và nhập các văn bản cần dịch cũng như tự điển và bảng
thuật ngữ.
6. Tải dự án lên kho lưu trữ ở Gitlab. Vai trò (role) của người trưởng nhóm trong dự án này
là Master.
7. Cập nhật tên tài khoản Gitlab của các nhóm viên trong dự án với vai trò Master hay
Developer.
8. Gởi đến các nhóm viên những tài liệu cần thiết.
9. Những công việc cuối cùng của dự án.
Việc tạo cũng như quản lý dự án dịch là nhiệm vụ của trưởng nhóm, các nhóm viên chỉ cần thực
hiện vài thao tác để tải (bản sao của) dự án dịch về máy tính cá nhân mà không cần quan tâm
đến những chuyện xảy ra bên trong hay sau đó. Các nhóm viên cần có kết nối mạng khi làm việc
để phần mềm OmegaT trao đổi thông tin giữa máy tính cá nhân và kho lưu trữ (synchronization
hay sync). Kết nối mạng không bắt buộc phải có thường xuyên.
Nếu một nhóm viên không sử dụng CAT để dịch phần văn bản mình phụ trách thì trưởng nhóm
phải tự mình hay phân công người chịu trách nhiệm cập nhật bản dịch, bảng thuật ngữ và bộ
nhớ dịch cho phần dịch của nhóm viên này.
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7.2 Các bước thực hiện
Bước 1-2:

Phân sách dịch ở dạng pdf ra nhiều pdf nhỏ cho từng nhóm viên
Xóa các phần hình và bảng ở mỗi pdf nhỏ, tạo ra pdf chữ dùng để phân đoạn
Dùng chương trình PDF Xchange Editor hay Nitro Pro 9 để thực hiện các công đoạn này. Nếu
cần thiết, các bạn có thể liên lạc với anh ĐV Châm hay TN Giao để có các chương trình này.
Việc dùng các pdf chữ mang lại ích lợi là chương trình phân đoạn sẽ không phải xử lý những
cụm chữ ngắn và khó sắp xếp thứ tự trong các hình ảnh và các bảng. Kết quả phân đoạn sẽ chỉ
gồm những câu văn nằm trong các đoạn toàn chữ, gọn gàng hơn nhiều.
Bước 3:
Dùng Rainbow của Okapi để phân đoạn (segmenting)
 Khởi động Rainbow: Vào thư mục đã giải nén của phần mềm Okapi và nhấn đúp vào tập tin
rainbow.exe (hay rainbow với Type là Application). Cửa sổ sau sẽ hiện lên:



Sửa thư mục gốc (root) chứa các tập tin chưa văn bản gốc: Menu -> Input -> Edit Root
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Nhấn Add Documents để thêm vào các tập tin văn bản gốc cần phân đoạn.

16



Chọn Languages and Encodings: Ngôn ngữ gốc là German – DE, ngôn ngữ dịch là VI



Chọn các thao tác đúng theo thứ tự Rainbow cần để tạo ra tập tin song ngữ: Menu ->
Utilities -> Edit/Execute Pipeline. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra.
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o Nhấn Add Step ở cửa sổ mới và chọn Raw Document to Filter Events (bước này phải
là bước đầu tiên và cần thiết để cho Rainbow hoạt động). Xong nhấn OK.

o Nhấn Add Step một lần nữa, rồi chọn Format Conversion và nhấn OK. Một cửa sổ
mới sẽ hiện ra.
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o Trong cửa sổ mới chọn Word Table và làm dấu ô Output paths are the input paths
plus the new format extensions để xác định các tập tin song ngữ sẽ được tạo ra
trong cùng thư mục với các văn bản gốc.

o Nhấn Execute để cho phép Rainbow bắt đầu hoạt động và tạo ra các tập tin kết quả
có cùng tên với tập tin gốc nhưng được thêm đuôi “rtf”. Dùng MS Word để đọc lại và
chỉnh sửa trước khi gởi đến các nhóm viên. Tùy theo độ lớn của các văn bản gốc
nhưng thông thường chỉ vài giây là các tập tin song ngữ đã được tạo ra trong cùng
thư mục với các văn bản gốc.
Lưu ý:
Kết quả của công đoạn này mới chỉ có phần gốc tiếng Đức, phần dịch tiếng Việt còn trống. Ngoài
ra, Rainbow chỉ tạo ra tập tin với định dạng rtf nên trưởng nhóm cần dùng MS Word để kiểm
tra và lưu lại dưới định dạng docx để chỉnh sửa trước khi gởi đến các nhóm viên.
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Bước 4:
Chỉnh sửa các tập tin song ngữ
Ngoài việc xóa bằng tay những lỗi đơn giản như các dòng không cần dịch, việc xóa các gạch nối
vì xuống hàng cũng tương đối mất thì giờ vì trong tiếng Đức, gạch nối cũng còn được dùng để
khỏi lập lại một từ đã viết ở từ sau thí dụ như Mess- und Regelungstechnik.
Cách đơn giản và nhanh nhất là dùng Regular Expressions (RegEx) để chỉnh sửa một lần cho
toàn văn bản. Để dùng RegEx trong MS Word nhấn Home ở Menu rồi nhấn Replace. Trong cửa
sổ mới hiện ra, nhấn More >> và làm dấu ô Use wildcards.
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Rất tiếc MS Word không hỗ trợ hoàn toàn các khả năng của RegEx. Vì vậy chúng ta cần phải
thực hiện việc này qua nhiều đợt Find and Replace để chỉnh sửa tự động cho văn bản như sau:
Đợt 1:
Thêm số 9 vào các chữ có gạch nối vì viết gọn dùng chữ und để tránh sửa không đúng ở đợt 4
Find what:
([A-Za-z])(- {1;})(und ) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” sau số 1 bằng “,”
Replace with: \1\29\3
Đợt 2:
Thêm số 9 vào các chữ có gạch nối vì viết gọn dùng chữ oder để tránh sửa không đúng ở đợt 4
Find what:
([A-Za-z])(- {1;})(oder ) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” sau số 1 bằng “,”
Replace with: \1\29\3
Đợt 3:
Thêm số 9 vào các chữ có gạch nối vì viết gọn dùng chữ bzw. để tránh sửa không đúng ở đợt 4
Find what:
([A-Za-z])(- {1;})(bzw. ) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” sau số 1 bằng “,”
Replace with: \1\29\3
Đợt 4:
Xóa các gạch nối vì xuống hàng và viết chung lại thành một từ
Find what:
([A-Za-z])- {1;}([a-z]) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” bằng “,”
Replace with: \1\2
Đợt 5:
Xóa số 9 mới được thêm vào ở các chữ có gạch nối vì viết gọn dùng chữ und
Find what:
([A-Za-z])(- {1;})(9)(und ) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” bằng “,”
Replace with: \1\2\4
Đợt 6:
Xóa số 9 mới được thêm vào ở các chữ có gạch nối vì viết gọn dùng chữ oder
Find what:
([A-Za-z])(- {1;})(9)(oder ) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” bằng “,”
Replace with: \1\2\4
Đợt 7:
Xóa số 9 mới được thêm vào ở các chữ có gạch nối vì viết gọn dùng chữ bzw.
Find what:
([A-Za-z])(- {1;})(9)(bzw. ) nếu dùng Word tiếng Anh phải thay “;” bằng “,”
Replace with: \1\2\4
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Bước 5:
Tạo dự án mới trong OmegaT
 Khởi động OmegaT: Vào thư mục đã giải nén của phần mềm OmegaT và nhấn đúp vào tập
tin OmegaT.bat (hay OmegaT với Type là Windows Batch File).


Trong cửa sổ mới hiện ra, chọn New. Một cửa sổ mới nữa sẽ hiện ra để chọn thư mục mới
cho dự án.



Nhấn Save sau khi nhập tên thư mục mới.



Một cửa sổ mới sẽ hiện ra với nhiều tùy chọn cho dự án. Hãy bỏ chọn ô Enable Sentencelevel Segmenting và đánh dấu ô Remove Tags trước khi nhấn OK để chấm dứt thao tác “Tạo
dự án”.
Lựa chọn Enable Sentence-level Segmenting có tác dụng là OmegaT sẽ chia nhỏ đoạn văn
bản thành các câu khi dịch. Khi bỏ lựa chọn này, thì OmegaT sẽ sử dụng các đoạn
(segments) đã được Okapi Rainbow phân đoạn mà không chia nhỏ nữa.
Lựa chọn Remove Tags yêu cầu OmegaT tự xóa các tag chứa thông tin định dạng trong các
văn bản, thí dụ như tag báo hiệu chữ viết nghiêng, đậm, ... Việc bỏ đi các tag sẽ làm ta
không tận dụng một tính năng của CAT hỗ trợ việc giữ nguyên định dạng chữ trong bản gốc
ở bản dịch. Tuy nhiên các tag trong văn bản sẽ gây khó chịu cho người dịch, đặc biệt là
người chưa quen làm việc với CAT. Hơn nữa, NXB sẽ lo việc dàn trang nên Tủ sách chúng ta
cũng không cần giữ các tag này trong văn bản dịch.
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Sau khi nhấn OK để chấm dứt thao tác “Tạo dự án”, một cửa sổ kết quả sẽ hiện ra. Nhấn
Copy Files to Source Folder để nhập các văn bản gốc vào thư mục source.
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Chọn thư mục chứa các văn bản gốc và chọn các văn bản cần đưa vào dự án.



Sau khi chấm dứt thao tác “Tạo dự án”, thư mục mới sẽ có cơ cấu nội dung sau:
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Dùng Windows Explorer để sao chép (copy)
o các từ điển (dữ liệu cho phần mềm Stardict) nếu có vào thư mục dictionary,
o các bảng thuật ngữ (dạng .CSV, hoặc dạng .TXT do dùng MS Excel lưu bảng thuật ngữ
với định dạng “Unicode Text”) nếu có vào thư mục glossary,
o các bộ nhớ dịch (dạng .TMX) nếu có vào thư mục tm.
Lưu ý: Nếu muốn OmegaT tự động sử dụng bộ nhớ dịch để đưa thẳng vào kết quả
dịch, ta cần sao chép các bộ nhớ dịch vào thư mục con auto trong thư mục tm. Việc
đặt TMX vào thư mục con auto có tác dụng đối với việc tích hợp dữ liệu của người
dịch bằng tay vào phần mềm CAT.
Cần cẩn thận khi đưa một bộ nhớ dịch .TMX vào thư mục con auto: nếu trong TMX
đó có đoạn văn giống y hệt một đoạn văn cần dịch, thì câu dịch của nó sẽ được tự
động chép vào kết quả dịch và lưu trong đó ngay cả sau khi TMX được xóa khỏi thư
mục auto, và nếu muốn xóa câu dịch đó trong kết quả dịch thì sẽ cần phải xóa từng
câu bằng tay (trong OmegaT), hoặc sẽ cần dùng lệnh “revert” trên Gitlab để “undo”
toàn bộ việc đặt TMX vào thư mục con auto.
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Bước 6:
Tạo và tải dự án lên kho lưu trữ ở Gitlab
Đầu tiên, một dự án trên Gitlab sẽ được BQT CAT của UBTT tạo ra và thiết lập cho trưởng nhóm
với vai trò Master để quản lý, ví dụ dự án ở địa chỉ web: https://gitlab.com/UBTTNNT/Chemietechnik_1
Trưởng nhóm cần cài đặt thêm các phần mềm (miễn phí) để làm việc với công cụ git, ở đây ta
chọn dùng các phần mềm sau:
– Git for Windows: http://gitforwindows.org/ (cung cấp chức năng git dạng dòng lệnh)
– TortoiseGit: https://tortoisegit.org/ (cung cấp giao diện đồ họa để gọi các lệnh git)
Các thao tác trưởng nhóm cần làm để đưa dự án OmegaT lên Gitlab gồm: Tạo bản sao dự án git
trên máy tính (dùng git clone) -> Chép dự án OmegaT trên máy tính vào thư mục dự án git trên
máy tính -> Đẩy các thay đổi của thư mục git lên Gitlab (dùng git add, git commit và git push).


Tạo bản sao dự án git trên máy tính (chạy lệnh “git clone”):
o Dùng Windows Explorer, vào một thư mục trống, nhấn chuột phải để hiện ra menu
lệnh, khi ta đã cài đặt "Tortoise Git" và "Git for Windows" thì sẽ có các lựa chọn của
TortoiseGit, ở đây ta chọn "Git Clone". Sau đó điền địa chỉ git để tạo bản sao, nhớ
chọn thêm ô "Recursive" (để nếu dự án này dựa trên dự án nào khác trên git thì
phần mềm khi tạo bản sao sẽ sao chép cả những dự án phụ thuộc đó).
Lưu ý: địa chỉ URL này có đuôi là .git, như https://gitlab.com/UBTTNNT/Chemietechnik_1.git
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o Sau khi nhấn OK, ta sẽ cần cho TortoiseGit biết username và password ở gitlab.com.


Chép dự án OmegaT trên máy tính vào thư mục dự án git trên máy tính:
Sau khi TortoiseGit tạo bản sao xong (có thể có vài thông tin "error" ở hộp thông báo,
nhưng nếu ta thấy có thư mục mới tạo ra thì coi như đã hoàn thành), ta chép hệ thống thư
mục của dự án OmegaT vào thư mục mới của dự án git vừa tạo ra trên máy tính.
Đặc điểm của thư mục một dự án git trên máy tính: có một thư mục con có tên ".git" là thư
mục ẩn, ta không đụng vào đó, vì nó lưu thông tin cho phần mềm git xử lý. Còn lại những
tập tin, thư mục con nào được chép vào trong đó, nếu nó khác với bản trên gitlab.com thì
sẽ có biểu tượng có đánh dấu màu đỏ, còn nếu tập tin/thư mục đó đã có y hệt trên
repository trên gitlab.com thì sẽ có biểu tượng đánh dấu màu xanh để phân biệt.
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Thêm các tập tin mới chép trong thư mục dự án git vào danh sách "theo dõi" của git (chạy
lệnh "git commit"):
Trong Windows Explorer, nhấn chuột phải lên tên của thư mục git, chọn Git Commit ->
“master”… Sau đó một hộp thoại hiện ra, người dùng cần điền một câu ngắn gọn ở ô
“Message” để git lưu trữ lại mô tả của lần “commit” này, và ở bên dưới chọn “Show
Unversioned Files” rồi click “Check: All” để chọn tất cả các tập tin mới trong thư mục đó.
Sau đó nhấn nút “Commit”.



Đẩy các thay đổi của thư mục git lên Gitlab (chạy lệnh “git push”):
o Tạm thời “không bảo vệ” (unprotect) kho lưu trữ dự án ở Gitlab:
Dùng trình duyệt web, vào địa chỉ dự án trên Gitlab, ở thanh công cụ bên trái có menu
“Settings”, nhấn vào đó, rồi nhấn chọn menu con là “Repository”. Khi các cài đặt cho
“Repository” hiện ra, nhấn vào nút “Expand” ở chỗ “Protected Branches”.
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Trong phần “Protected Branches”, ta chọn được các nhánh (branch) ở chế độ bảo vệ hay
không. Khi một nhánh được bảo vệ, Gitlab sẽ không cho phép bất cứ ai “ghi đè” lên kho
lưu trữ (repository) ở Gitlab, điều này nhằm chống mất mát dữ liệu khi có ai đó lỡ tay
ghi đè vào dự án. Nhánh “master” là nhánh mặc định của dự án git, và Gitlab cũng cho
nó vào chế độ bảo vệ mặc định. Vì trưởng nhóm có thể cần “ghi đè” vào một dự án mới
tạo, nên ta sẽ tạm thời tắt chế độ bảo vệ này (và cần nhớ bật chế độ bảo vệ lại sau khi
đã đưa được dự án OmegaT lên Gitlab, nhằm tránh mất mát dữ liệu).
Danh sách “Protected branch” có thể ghi là nhánh “master” đang được bảo vệ, nhấn vào
nút “Unprotect” và xác nhận để xóa chế độ bảo vệ.
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o Trở lại làm việc với TortoiseGit, cửa sổ thông tin sau đây sẽ hiện ra khi thực hiện
xong hành động “commit”:

o Nhấn tiếp vào nút “Push” trong cửa sổ đó (hoặc quay lại Windows Explorer, nhấn
chuột phải lên tên thư mục git, rồi chọn menu TortoiseGit -> Push). Một hộp thoại
“Push” sẽ hiện ra, để các thông tin như hình dưới đây (Local: master; Remote:
master; Destination-Remote: origin), chọn ô Options-Force: unknown changes (tức
là ghi đè lên kho lưu trữ trên Gitlab), rồi nhấn “OK”.
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o Sau khi quá trình “push” thành công, phần mềm TortoiseGit sẽ hiện ra thông tin tóm
tắt để xác nhận kiểu như hình sau:
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o Sau khi lệnh “git push” với chế độ “ghi đè” (force) đã được TortoiseGit thực hiện
thành công, ta cần dùng trình duyệt web để chỉnh lại “Settings -> Repository ->
Protected Branches”như đã mô tả phía trên, rồi chọn lại cho nhánh “master” được
bảo vệ (protect). Chế độ bảo vệ một nhánh trong dự án dịch nhóm của UBTT là:
Branch: master
Allow to merge: Developers + Masters
Allow to push: Developers + Masters
Như vậy là ta đã đưa được nội dung trong thư mục git trên máy tính lên kho lưu trữ dự án ở
máy chủ Gitlab. Bây giờ trưởng nhóm có thể xóa thư mục git trên máy tính của mình, và chỉ
dùng tính năng “Download Team Project” giống như nhóm viên để dịch với CAT (xem phần
hướng dẫn dành cho nhóm viên). Lưu ý: nếu dùng OmegaT để mở dự án nằm bên trong thư
mục git, thì những thay đổi khi dịch bằng OmegaT sẽ không được tự động “sync” (đồng bộ hóa)
lên kho lưu trữ trực tuyến ở Gitlab; OmegaT chỉ tự động “sync” khi làm việc với thư mục được
lấy về bằng tính năng “Download Team Project” của OmegaT; do vậy, sau khi làm xong việc đưa
dữ liệu ban đầu lên Gitlab thì ta nên xóa đi thư mục git để tránh nhầm lẫn.
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Bước 7:
Cập nhật danh sách tài khoản Gitlab của các nhóm viên trong dự án
Trước tiên, trưởng nhóm lập danh sách các nhóm viên của dự án này để biết ai sẽ tham gia dịch
với sự hỗ trợ của CAT, và lấy thông tin username của họ ở trang web gitlab.com. Theo cách tổ
chức hệ thống Gitlab của UBTT, mặc định thì các thành viên trong nhóm UBTT chỉ có quyền hạn
“Guest” ở Gitlab của nhóm, tức là có tên trong nhóm nhưng không được truy cập dự án nào
trong đó (ngoài các dự án “test” để thử nghiệm tính năng). Trưởng nhóm của dự án dịch một
quyển sách sẽ có quyền hạn “Master” để quản lý dự án, nhóm viên sẽ có quyền hạn
“Developer” đối với dự án đó, đủ để họ sử dụng OmegaT làm việc với dự án dịch nhóm.
Lưu ý: Ở bước trước, ta đã đặt chế độ bảo vệ cho nhánh “master” trong kho lưu trữ trên Gitlab
là cho phép Developers + Masters được “merge” và “push” lên kho Gitlab (trên mạng), do vậy
quyền hạn “Developer” là đủ dùng cho nhóm viên. Nếu thấy cần thiết cho dự án, trưởng nhóm
cũng có thể thiết lập cho người khác quyền hạn “Master” với điều kiện họ biết thao tác với công
cụ git, hiểu ý nghĩa bảo mật và trách nhiệm quản lý toàn bộ dự án của quyền hạn “Master”.
Để chọn thêm các thành viên vào nhóm dịch CAT của dự án, dùng trình duyệt web để mở trang
của dự án trên Gitlab, ở thanh công cụ bên trái chọn menu “Settings” -> “Members”. Khi cài đặt
đó hiện ra, gõ username trong Gitlab của thành viên ở ô “Select members to invite”, chọn “role
permission” là “Developer”.

Chỉ sau khi một thành viên được thêm vào dự án trong Gitlab, họ mới có thể truy cập được nội
dung của dự án này, do chế độ bảo mật được cài đặt sẵn trong Gitlab của UBTT.
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Bước 8:
Gởi đến các nhóm viên những tài liệu cần thiết
Gởi đến các nhóm viên không sử dụng CAT các pdf chữ, hình và các tập tin song ngữ. Cho các
nhóm viên sử dụng CAT, trưởng nhóm cần thông báo địa chỉ thống nhất (URL) của dự án ở
Gitlab để các nhóm viên tải dự án từ kho lưu trữ trên mạng về máy tính cá nhân. Dĩ nhiên
trưởng nhóm cũng phải gởi tên các pdf chữ, hình và các tập tin song ngữ mà các nhóm viên này
chịu trách nhiệm dịch thuật.
Bước 9:
Những công việc cuối cùng của dự án
Sau khi hoàn thành việc dịch và hiệu đính chéo đối với từng phần (một tập tin chứa dữ liệu cần
dịch), trưởng nhóm dùng tính năng tạo ra tập tin đã dịch để lấy ra kết quả dịch. Cách làm: vào
menu Project, chọn Create Current Translated Document (Ctrl+Shift+D).

và xem trong thư mục target của dự án OmegaT trong máy tính để lấy ra tập tin DOCX cùng tên
với tập tin trong thư mục source. Tập tin DOCX trong thư mục target lưu kết quả dịch, ở đó
phần chữ tiếng Đức ban đầu đã được thay thế bằng kết quả dịch tiếng Việt.
Lưu ý: Nếu thay vì chọn Create Current Translated Document mà ta chọn Create Translated
Documents, thì OmegaT sẽ tạo ra các tập tin DOCX chứa kết quả dịch của tất cả các tập tin cần
dịch. Mỗi thành viên nhóm dịch cũng có thể dùng chức năng này để tạo tập tin ở thư mục
target, và các tập tin được tạo ra ở đó sẽ KHÔNG được phần mềm tự động đưa lên Gitlab, mà
chỉ có trong bản lưu dự án ở máy tính cá nhân.
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Trưởng nhóm sẽ cần chép nội dung dịch tiếng Việt vào tập tin song ngữ ban đầu (tập tin nằm
ngoài dự án OmegaT), để có đủ hai cột tiếng Đức và tiếng Việt, sau đó gửi cho NXB (thường gửi
cho Phạm Nam Hương để duyệt qua trước khi đưa cho NXB làm việc tiếp).
Sau khi tất cả các tập tin trong dự án đã được dịch và chuyển vào các tập tin song ngữ để đưa
cho NXB, quy trình sử dụng CAT để dịch nhóm coi như kết thúc. OmegaT sẽ tạo ra các tập tin
chứa bộ nhớ dịch của toàn bộ dự án, nằm trong thư mục gốc của dự án OmegaT, các tập tin đó
có tên kiểu như:
chemietechnik-level1.tmx
chemietechnik-level2.tmx
chemietechnik-omegat.tmx
Các tập tin này lưu trữ bộ nhớ dịch với các cấp độ lọc các tag định dạng văn bản khác nhau, tuy
nhiên do từ đầu ta đã có lựa chọn Remove Tags nên các tập tin đó không khác biệt nhau. Ta sử
dụng tập tin level1.tmx để đúc kết bộ nhớ dịch của dự án, có thể sử dụng lại sau này (khi dịch
ấn bản mới, hoặc dùng tham khảo cho các dự án dịch khác của Tủ sách Nhất Nghệ Tinh).
Trong quá trình dịch, thành viên nhóm dịch cũng có thể thêm vào các thuật ngữ bằng tay, các
thuật ngữ này được OmegaT lưu vào tập tin có tên glossary.txt nằm trong thư mục glossary của
dự án. Trưởng nhóm cần kiểm tra các thuật ngữ trong tập tin glossary.txt đó, để chọn lọc và
đưa vào từ điển của UBTT, cũng như kho dữ liệu thuật ngữ dùng với CAT của UBTT.
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7.3 Các câu hỏi thường gặp đối với trưởng nhóm
CÂU HỎI: Trưởng nhóm có cần thiết làm hết mọi thứ trong hướng dẫn này không?
TRẢ LỜI: Không nhất thiết, nếu cần có thể nhờ người nào rành kỹ thuật hơn để hỗ trợ. Tuy
nhiên cần lưu ý về việc tránh gửi tràn lan các tập tin PDF gốc mà Tủ sách NNT nhận từ nhà xuất
bản bên Đức, do điều khoản bảo mật UBTT đã ký với họ.
CÂU HỎI: Mối quan hệ giữa OmegaT với Gitlab là gì, vai trò của chúng khác nhau thế nào?
TRẢ LỜI: OmegaT là một phần mềm CAT (Computer-Aided Translation) chạy trên máy tính cá
nhân, cung cấp các chức năng hỗ trợ người dịch như tự động tra cứu thuật ngữ, tự điển, bộ
nhớ dịch… Gitlab.com là một dịch vụ trực tuyến để cung cấp kho lưu trữ trên internet, nhằm
giúp chia sẻ dữ liệu giữa một nhóm người dùng với công cụ “git”. OmegaT có thêm chức năng
hỗ trợ dịch nhóm, trong đó cho phép dùng một kho lưu trữ git trên internet để đồng bộ hóa các
kết quả dịch của một nhóm, nên ta chọn đặt kho lưu trữ trên Gitlab để đưa vào làm việc với
OmegaT.
CÂU HỎI: Công cụ “git” bản chất là gì, có đặc điểm nào nổi bật?
TRẢ LỜI: Công cụ “git” là cơ chế phần mềm để quản lý sự khác nhau giữa các lần cập nhật vào
một kho lưu trữ (kho có thể đặt trên máy tính cá nhân hoặc trên mạng), giúp đồng bộ hóa
những gì mới nhất từ một bản sao này sang bản sao khác của một dự án. Mô hình sử dụng git
thường gặp là: có một bản sao đặt trên mạng (gọi là “remote repository” – kho lưu trữ từ xa),
và có nhiều người mỗi người tự tạo bản sao đặt trên PC của mình (gọi là “local repository” –
kho lưu trữ địa phương), mỗi người cứ làm việc trên bản sao của mình và khi cần thì sẽ đồng bộ
hóa nó với bản sao trên mạng (có thể chọn chiều để đồng bộ hóa là từ mạng về PC hay ngược
lại). Công cụ git giúp việc đồng bộ hóa được thực hiện rất hiệu quả: mỗi lần đồng bộ hóa thì chỉ
xem xét các dòng lệnh mới trong các tập tin văn bản, tránh việc phải upload/download toàn bộ
cả cây thư mục chỉ vì thay đổi một vài tập tin. Một đặc điểm nổi bật nữa của git: những lần cập
nhật dữ liệu vào một kho lưu trữ git (dù là ở PC hay ở trên mạng) đều được tự động ghi vào
“lịch sử” của kho lưu trữ git, giúp so sánh xem sự khác nhau giữa các lần thay đổi (phiên bản) là
gì, và nếu muốn thì có thể chuyển ngược tình trạng dự án về một mốc lịch sử nào đó.
CÂU HỎI: Làm sao để nắm bắt cách dùng git, nó có vẻ phức tạp?
TRẢ LỜI: Cách tổ chức của git rất phức tạp và bộ công cụ của git tuy có nhiều tính năng nhưng
chúng ta chỉ dùng 2 tính năng chính:
1. Người sử dụng CAT trong một nhóm luôn được cập nhật trong máy tính cá nhân các
thay đổi trong quá trình dịch một dự án.
2. Việc chọn “vai trò” (role) cho mỗi thành viên trong nhóm xác định rõ thành viên nào có
quyền sửa đổi những tập tin trong dự án ở Gitlab.
Ngoài hai tính năng này, chúng ta có thể xem git như là một hộp đen (black box) và trưởng
nhóm chỉ cần theo hướng dẫn để đưa dữ liệu ban đầu của dự án lên Gitlab một lần duy nhất là
đủ; còn nhóm viên thì chỉ dùng OmegaT và OmegaT tự làm việc với Gitlab. Do đó, việc tìm hiểu
thêm về git thật sự không cần thiết cho cả trưởng nhóm và nhóm viên.
CÂU HỎI: Mô hình OmegaT sử dụng git và kết nối mạng để dịch nhóm là thế nào?
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TRẢ LỜI: Khi tải dữ liệu từ một dự án dịch nhóm trên mạng về, đầu tiên OmegaT sẽ tạo ra một
thư mục con tên là .repositories, có đặc tính ẩn, đặt bên trong thư mục dự án OmegaT trong
máy tính, nhằm làm bản sao git của kho lưu trữ trên mạng. Mỗi khi người dịch làm việc với dự
án dịch nhóm trong OmegaT, những thay đổi sẽ được lưu vào các tập tin dạng văn bản (các tập
tin .TMX, .TXT) trong thư mục dự án OmegaT, các tập tin này sẽ được OmegaT đưa vào thư mục
git ẩn và OmegaT tự đồng bộ hóa thư mục git ẩn với kho lưu trữ trên mạng mỗi khi mở hoặc
đóng dự án đó trong OmegaT.
CÂU HỎI: Việc OmegaT sử dụng Gitlab để dịch nhóm có thể xảy ra lỗi không?
TRẢ LỜI: Có thể, thí dụ khi bản lưu trữ trên PC không thể được cập nhật tự động lên mạng vì
một lý do nào đó mà OmegaT không tự xử lý được (chẳng hạn như địa chỉ dự án git trên mạng
thay đổi). Khi xảy ra lỗi không cập nhật được dữ liệu tự động, OmegaT thường chọn hành động
là: cắt mối liên kết giữa dự án OmegaT trong máy tính và bản lưu trữ trên mạng. Mối liên kết
này được quy định trong tập tin “omegat.project” (là tập tin văn bản, có thể dùng phần mềm
Notepad để mở), bằng khối lệnh kiểu như sau:
<repositories>
<repository type="git" url="https://gitlab.com/UBTTNNT/Chemietechnik_1.git">
<mapping local="" repository=""/>
</repository>
</repositories>

và khi khối lệnh này bị xóa đi trong tập tin “omegat.project” thì dự án OmegaT trong máy tính
sẽ không còn được đồng bộ hóa tự động với bản lưu trên Gitlab nữa.
CÂU HỎI: Khi một nhóm viên phát hiện ra dự án OmegaT trong máy tính của họ không còn
được đồng bộ hóa với Gitlab nữa, thì cần giải quyết thế nào?
TRẢ LỜI: Gửi email cho người đó tập tin “omegat.project” có lưu thông tin “repositories” để
thay tập tin đó trong thư mục dự án OmegaT trên PC. Sau đó, lần tiếp theo mở dự án bằng
OmegaT, các bản sao dự án trên PC và trên Gitlab sẽ được đồng bộ hóa trở lại.
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CÂU HỎI: Khi tôi đưa nội dung dự án lên Gitlab với bước “git push” thì bị báo lỗi thế này, làm
sao giải quyết? (có chữ “rejected” trong thông báo)

TRẢ LỜI: Đó là do quên chọn ô lựa chọn “Force: unknown changes” trong khi chỉnh hành động
“push” bằng TortoiseGit, mà dữ liệu được đẩy lên mạng đợt này có xung khắc (conflict) với dữ
liệu trên Gitlab nên Gitlab không chấp nhận. Khi thêm lựa chọn “Force: unknown changes”, thì
dòng lệnh sẽ có thêm chữ --force để dùng chế độ “ghi đè” lên Gitlab.
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CÂU HỎI: Khi tôi thêm lựa chọn --force với “git push”, thì gặp lỗi thế này, phải giải quyết làm
sao?

TRẢ LỜI: Đó là do nhánh “master” mà ta muốn thực hiện lệnh “git push --force” đang được bảo
vệ trong Gitlab. Cần vào trang web dự án ở Gitlab.com, chỉnh cài đặt “Settings” -> “Repository”
-> “Protected Branches” để tạm thời xóa chế độ bảo vệ đi, sau khi “git push --force” thành công
thì bật bảo vệ lại.
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