Google bổ sung thêm công cụ kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp cho Gmail.
Tính nng sa li chính t cho nhiu ngôn ng trên các nn tng ca Google ã tr thành quen thuc vi nhiu dùng trên th gii. Và ln này, Google b sung tính nng sa li ng pháp khi son tho vn bn trong Gmail. Vic sa li cho ngi dùng c tr giúp bi trí tu nhân to (AI).

Thay vì phi nhp vào menu v trí du chm bên góc phi ca Gmail chn "kim tra chính t", khi son email, Gmail s t ng thc hin, phát hin li chính t và các vn ng pháp và thm chí t ng sa mt s li chính t ph bin giúp ngi dùng.

Kim tra ng pháp và t ng sa li chính t c bt ch mc nh, ngi dùng s có th vô hiu hóa nó trong cài t ca Gmail nu cm thy không cn thit.

Trc ó vào tháng 7.2018, Google cng tung ra công c sa li chính t bng AI cho Google Docs. Tính nng nay ã giúp Google bt kp công c sa li chính ta trong Word ca i th Microsoft. Phn sa li ng pháp trong Gmail ln này cng tng t nh các tính nng trong Docs.

Công c sa li ng pháp và chính t trong Gmail ban u c trin khai cho ngi dùng G Suite, có ngha là nó ch kh dng cho ngi dùng Gmail doanh nghip. Google cha công b công c này có c m rng cho tt c ngi dùng Gmail bình thng hay không.

Tính nng sa li ng pháp trong Gmail cho ngi dùng G Suite s c Google trin khai trong tun ti. Tuy nhiên, tính nng này hin mi ch kh dng cho ngôn ng là ting Anh.
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