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Các ứng dụng chính của GoogleMenu Hầu hết các tài liệu và bài viết chất lượng được lưu trữ ở định dạng PDF. Đối với độc giả tiếng Anh không giỏi, việc sử dụng phần mềm dịch tiếng Anh có khả năng dịch sang file PDF thực sự hữu ích và tiết kiệm rất nhiều thời gian khi đọc tài liệu.
Xem thêm: Dịch tiếng Anh thành hình ảnh, video, trò chơi, dịch phim đối thoại với 1 cú nhấp chuột dưới đây là một số phần mềm dịch tiếng Anh trực tuyến chính xác nhất dưới đây sẽ là 3 cách giúp bạn dịch tiếng Anh sang file PDF rất nhanh chóng và thuận tiện. Hướng dẫn 1: Sử dụng
phần mềm dịch tiếng Anh VIKI Translator VIKI Translator English Translation software để giúp bạn dịch các từ, cụm từ hoặc dịch các câu tiếng Anh theo đúng ngữ cảnh và hỗ trợ từ điển để xem trực tiếp câu dịch. Với tính năng Click and See này, phần mềm sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng
đọc bằng tiếng Anh và xem từ điển một cách thoải mái. Tải về và cài đặt phần mềm dịch tiếng Anh ở đây Sau khi phần mềm được đưa ra, chọn (màu đen) 1 cụm từ hoặc đề nghị, bấm CTRL và D để dịch. Bạn cũng có thể chọn một tổ hợp phím nóng khác trong phần Cài đặt. Để xem từ
điển, bạn chỉ cần bôi đen từ tiếng Anh trong câu gốc trong buồng trái, ý nghĩa của từ trong từ điển tiếng Anh - tiếng Việt sẽ xuất hiện dưới đây. Đường dẫn 2: Sử dụng tính năng dịch tệp của Google Dịch, Google Dịch cho phép bạn tải xuống tệp và dịch tệp bằng cách trả lại tệp. Để sử
dụng tính năng dịch tệp này, bạn truy cập trang web Google Dịch, chọn bản dịch các tài liệu như hình dưới đây, sau đó chọn một tệp để dịch để tải xuống và dịch. Tuy nhiên, dịch toàn bộ tệp thường gây khó khăn cho việc đọc và xem, vì phần mềm dịch thuật không nhất thiết phải dịch
đúng cách theo bất kỳ cách nào. Tốt nhất là đọc ngôn ngữ tiếng Anh gốc, và chỉ dịch các từ, câu không thể hiểu được. Phương pháp 3: Sử dụng tính năng dịch thuật có sẵn trên Foxit Reader Foxit Reader là một phần mềm đọc PDF phổ biến thường được cài đặt trên máy tính cá nhân.
Để sử dụng tính năng dịch tiếng Anh trên các tệp PDF từ phần mềm Foxit Reader, bạn cần thực hiện các bước sau: chọn menu Extra, chọn tính năng Phần mềm dịch thuật sẽ yêu cầu bạn đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản nếu bạn không có. Đăng ký rất dễ dàng và sẽ không mất nhiều
thời gian. Chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích (ví dụ: dịch tiếng Anh sang tiếng Việt) bằng cách chọn menu File bằng cách chọn Bản dịch tiếng Anh và Dịch tiếng Việt. Để dịch ưu đãi bằng tiếng Anh, bạn chỉ cần làm mờ ưu đãi sẽ được dịch, xuất hiện Dịch. Phần mềm dịch thuật VIKI
TRANSLATION có một hệ thống dịch thuật riêng biệt cho các cặp vợ chồng anh-Việt, hệ thống dịch thuật của nó là đủ chính xác. Ngoài ra, phần mềm còn có một công cụ để xem từ điển trực tiếp trên bản dịch các câu, giúp bạn làm thế nào để dịch và biết ý nghĩa của từng từ. Phần mềm
này đã có sẵn trên điện thoại của bạn, đặc biệt là VIKI Translator hỗ trợ hệ điều hành Windows khi bạn cài đặt sẽ có một tính năng dịch nhanh Click vào 'N' xem giúp dịch câu từ các tập tin từ, Excel, PowerPoint ... Bạn sẽ không mất thời gian đọc phiên bản tiếng Anh. Để dễ sử dụng hơn
mức bạn có thể sử dụng Kiểm tra các bước sau: Bước 1: Bạn có thể tải xuống phần mềm VIKI Translator tại đây và sau đó cài đặt phần mềm cho máy tính của mình. Bước 2: Tiếp theo bạn mở tập tin PDF và làm tối các bộ phận sẽ được chuyển giao sau đó nhấp vào Ctrl d, phần mềm
này sẽ tự động dịch cho bạn. Lưu ý: Đoạn văn đã dịch không quá 500 từ. Nếu bạn muốn xem ý nghĩa của từ trong bản dịch, bạn chỉ cần làm tối nó trong khung phần mềm tiếng Anh. 2 Tệp PDF sử dụng Google Dịch Google Dịch có thể được coi là một trang web được nhiều người sử
dụng để dịch tệp hoặc tìm kiếm ý nghĩa của từ. Bạn có thể sử dụng Google Dịch trong tất cả các hệ điều hành của máy tính, chẳng hạn như Windows, Linux... mà không phải trả lệ phí. Để dịch PDF, bạn có thể làm theo các bước sau, nhưng dịch toàn bộ tệp một lần sẽ không chính xác, vì
vậy điều này khiến người đọc khó hiểu và phải tìm các cụm từ hoặc câu để dễ hiểu hơn. Bước 1: Bạn truy cập trang web Google Translate trên liên kết này và sau đó dịch tài liệu bên dưới khung dịch. Bước 2: Nhấp vào Chọn tệp để mở PDF tiếng Anh để dịch, và cuối cùng nhấp vào Dịch
để thực hiện bản dịch. 3 Ngoài Foxit Reader Một phần mềm phổ biến khác thường được cài đặt trên máy tính cá nhân, là phần mềm Foxit Reader hỗ trợ dịch tài liệu miễn phí và giá cả phải chăng cho nhiều hệ điều hành, chẳng hạn như Windows, Linux, MacOS. Nó không chỉ dịch các tập
tin PDF tiếng Anh sang tiếng Việt, mà nó còn có thể được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Cách sử dụng phần mềm cũng rất đơn giản, chúng ta hãy làm theo! Bước 1: Tải phần mềm Foxit Reader tại đây và sau đó cài đặt phần mềm. Điều đầu tiên là sau khi mở phần mềm là bạn phải
đăng nhập, bạn nhấn vào biểu tượng hình ảnh của con người ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó chọn Đăng nhập để đăng nhập, nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể chọn đăng ký để tạo hoặc sử dụng tài khoản Facebook, Google... dưới đây để nhập. Bước 2: Bạn mở
một tệp PDF tiếng Anh cần được dịch là mở dưới dạng một từ hoặc excel, sau đó đi đến tệp chọn phần Preference. Bước 3: Một cửa sổ mới xuất hiện, bạn chọn phần Cloud Reading, trong bản dịch, để thích ứng với phần tiếng Việt (nếu bạn muốn chuyển sang ngôn ngữ khác, tùy chỉnh
yếu tố đó trong ngôn ngữ đó) và bấm OK. Bước 4: Tiếp theo, chọn tab Extra, sau đó chọn phần Dịch, cuối cùng bạn di chuột qua văn bản tiếng Anh và sau đó nó, phần tiếng Việt sẽ được chuyển ngay bên cạnh. Cuối cùng, bạn làm tối phần tiếng Việt và sao chép nó vào trang từ. Trên đây
là 3 cách chuyển file PDF tiếng Anh sang tiếng Việt và rất tiêu chuẩn, tiết kiệm thời gian hơn. Tất cả các ý kiến và đề nghị, xin vui lòng bình luận trong phần! Để dịch PDF, bạn cần nhiều phần mềm chuyên dụng khác nhau, nhưng nếu bạn dịch thủ công, có thể mất nhiều thời gian để hoàn
thành. Tác phẩm được dịch bằng PDF từ tiếng Anh sang tiếng Việt hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ. Trong bài viết này, Trick 123 giới thiệu cho bạn phần mềm dịch file PDF từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 1. Google Dịch bộ công cụ đến từ Google, có lẽ chúng ta khó có thể đổ lỗi. Đổ lỗi cho.
Google không chỉ hoạt động trên tài liệu văn bản mà còn hoạt động tốt trên các tệp PDF. Trang chủ Liên kết: bước 1: Bạn chuyển sang liên kết ở trên để đến Google Translete. Sau đó, bạn chọn tài liệu. Bước 2: Chọn xem máy tính của bạn để chọn tệp PDF để dịch. Bước 3: Sau khi hoàn
thành tệp PDF tải lên, bạn chọn Dịch để cho phép hệ thống tự động chuyển đổi dữ liệu. Bước 4: Google sẽ tự động chuyển sang một tab mới với tất cả nội dung PDF đã dịch. 2. Sử dụng OnlineDocTranslator OnlineDocTranslator là một công cụ hoạt động trực tuyến và dịch các tập tin
PDF sang tiếng Việt rất nhanh chóng. Trang chủ: bước 1: Bạn nhấp vào liên kết và chọn Dịch ngay. Bước 2: Sau đó, bạn chọn tệp Tải lên để tải xuống tệp PDF để dịch. Bước 3: Sau khi tải tệp PDF xuống máy tính của bạn, chọn ngôn ngữ cần dịch và nhấp vào Dịch để bắt đầu dịch
chuyển. Bước 4: Cuối cùng, bạn chọn tải tài liệu dịch xuống để tải PDF đã dịch về máy tính của mình. 3. Sử dụng foxit Reader Foxit Reader phần mềm là phần mềm xử lý dữ liệu pdf hiệu quả nhất trên máy tính hiện nay. Trang chủ: bước 1: Bạn khởi động phần mềm Foxit Reader và chọn
một tập tin mở để mở một tập tin PDF sẽ được dịch sang tiếng Việt. Bước 2: Sau đó chọn tệp ưu tiên cho cài đặt dịch. Bước 3: Bạn vào Foxit Drive. Sau đó chọn một bản dịch từ phần tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt. Cuối cùng bạn bấm OK để lưu. Bước 4: Bạn quay lại giao diện chính
của phần mềm. Chọn Tính năng bổ sung và chọn Dịch. Bước 5: Sau đó, bạn chỉ cần làm mờ văn bản mà bạn cần dịch, sẽ có một hộp gần đó để dịch sang tiếng Việt cho bạn. Nó đơn giản, phải không? Vì vậy, trong bài viết này Thru Art 123 đã gửi cho bạn 3 phần mềm và công cụ khác
nhau để giúp dịch các tệp PDF tiếng Anh sang tiếng Việt một cách nhanh chóng. Tôi muốn bạn tốt! Trên thực tế, khi đọc hướng dẫn sản phẩm hoặc tài liệu ngôn ngữ, người dùng sẽ phải làm việc rất chăm chỉ để dịch chúng thành từ điển hoặc Google dịch. Đặc biệt đối với các ngôn ngữ
có hệ thống ký hiệu đặc biệt như tiếng Trung, tiếng Ả Rập... Trong bài viết này Download.vn sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ rất hữu ích sẽ giúp bạn đọc các loại tài liệu này bằng tiếng Việt chỉ trong vài bước đơn giản. Trước tiên, bạn cần xác định tệp tài liệu sẽ được dịch, dung lượng tốt
nhất của tệp phải nhỏ hơn 10MB. Nếu đây là hướng dẫn trên trang web, hãy tải xuống máy tính của bạn. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để tiếp tục dịch tài liệu. Sử dụng Google Dịch Google dịch hiện là hệ thống dịch thuật hàng đầu thế giới. Ngoài việc
đoạn văn, nó cũng có thể dịch PDF, Word, PPT, Excel ... . Đây là cách dễ nhất và nhanh nhất để dịch các tệp tài liệu. Trước hết, hãy truy cập . . Chọn phần Tài liệu. Nhấp vào tiếp theo trong Chế độ xem thông qua máy tính của bạn, sau đó chọn tệp PDF bạn muốn dịch. Khi chúng tôi đã tải
xuống tệp PDF, hãy nhấp vào nút dịch ở dưới cùng để bắt đầu dịch tài liệu. Chờ một phút để Google xử lý và chuyển đổi tất cả văn bản trong tệp PDF sang tiếng Việt cho bạn. Các tài liệu trước khi chúng được dịch cũng có, nếu bạn muốn dịch sang một ngôn ngữ khác với tiếng Việt, bạn
cũng có thể chọn ngôn ngữ đầu vào trong việc lựa chọn tài liệu. Sử dụng Bộ dịch Tài liệu Trực tuyến Lần truy cập tiếp theo vào trang: . Nó là một công cụ trực tuyến rất mạnh mẽ hỗ trợ dịch tài liệu của bạn. Khi bạn nhập trang, hãy nhấp vào nút Bộ dịch trong thanh menu, như hình dưới
đây. Trên màn hình xuất hiện, chọn tải xuống tệp và chọn tệp PDF để dịch. Sau khi tệp được tải xuống, bạn chọn ngôn ngữ nhập ngôn ngữ trong tệp tài liệu. Hoặc tốt nhất là cho phép chế độ tự động phát hiện để tìm ngôn ngữ thích hợp nhất của riêng bạn, trong trường hợp tệp tài liệu có
nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau khi chọn ngôn ngữ nhập, bấm Dịch. Sau khi chuyển đổi hoàn tất, nhấp vào dòng tải xuống để tải tài liệu lên máy. Như bạn có thể thấy, tệp tài liệu đã được chuyển đổi hoàn toàn sang tiếng Việt. Do việc sử dụng API Google Dịch, bản dịch, câu và từ khá
gần gũi và dễ hiểu. Tôi muốn bạn tốt! Cập nhật mới nhất: 29/08/2020 29/08/2020
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