
NLP là gì? Giải thích Xử lý ngôn ngữ tự nhiên  

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của AI cho phép máy tính hiểu, xử lý 

và tạo ra ngôn ngữ giống như con người - và việc sử dụng nó trong kinh 

doanh đang phát triển nhanh chóng. 

 

Định nghĩa xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI) liên 

quan đến việc đào tạo một máy tính hiểu, xử lý và tạo ra ngôn ngữ. Công 

cụ tìm kiếm, dịch vụ dịch máy và trợ lý giọng nói đều được cung cấp bởi 

công nghệ này. 

Mặc dù thuật ngữ này ban đầu dùng để chỉ khả năng đọc của hệ thống, 

nhưng sau đó nó đã trở thành một chủ nghĩa thông tục cho tất cả ngôn 

ngữ học tính toán. Các danh mục phụ bao gồm tạo ngôn ngữ tự nhiên 

(NLG) - khả năng máy tính tạo ra giao tiếp của riêng nó - và hiểu ngôn ngữ 

tự nhiên (NLU) - khả năng hiểu tiếng lóng, phát âm sai, lỗi chính tả và các 

biến thể khác trong ngôn ngữ. 

Cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoạt động 
NLP hoạt động thông qua máy học (ML). Hệ thống máy học lưu trữ các từ 

và cách chúng kết hợp với nhau giống như bất kỳ dạng dữ liệu nào 

khác. Các cụm từ, câu và đôi khi toàn bộ sách được đưa vào công cụ ML 

nơi chúng được xử lý bằng cách sử dụng các quy tắc ngữ pháp, thói quen 

ngôn ngữ trong đời sống thực của mọi người hoặc cả hai. Sau đó, máy 

tính sử dụng dữ liệu này để tìm các mẫu và ngoại suy những gì tiếp 

theo. Ví dụ: lấy phần mềm dịch thuật: Trong tiếng Pháp, “Tôi đang đi đến 

công viên” là “Je vais au parc”, vì vậy máy học dự đoán rằng “Tôi đang đi 

đến cửa hàng” cũng sẽ bắt đầu bằng “Je vais au. ” Tất cả những gì máy 

tính cần sau đó là từ cho "cửa hàng". 

Ứng dụng NLP 
Dịch máy là một ứng dụng NLP mạnh mẽ, nhưng tìm kiếm được sử dụng 

nhiều nhất. Mỗi khi bạn tra cứu điều gì đó trong Google hoặc Bing, bạn 

đang cung cấp dữ liệu vào hệ thống. Khi bạn nhấp vào một kết quả tìm 

https://www.cio.com/article/3223191/artificial-intelligence/a-practical-guide-to-machine-learning-in-business.html


kiếm, hệ thống sẽ hiểu nó như một xác nhận rằng kết quả mà nó đã tìm thấy 

là chính xác và sử dụng thông tin này để tìm kiếm tốt hơn trong tương lai. 

  

Chatbots hoạt động theo cách tương tự: Chúng tích hợp với Slack, 

Microsoft Messenger và các chương trình trò chuyện khác, nơi chúng đọc 

ngôn ngữ bạn sử dụng, sau đó bật khi bạn nhập cụm từ kích hoạt. Các trợ 

lý giọng nói như Siri và Alexa cũng bắt đầu hoạt động khi chúng nghe thấy 

các cụm từ như “Này, Alexa”. Đó là lý do tại sao các nhà phê bình nói rằng 

các chương trình này luôn lắng nghe: Nếu không, chúng sẽ không bao giờ 

biết khi nào bạn cần. Trừ khi bạn bật ứng dụng theo cách thủ công, các 

chương trình NLP phải hoạt động ở chế độ nền, đợi cụm từ đó. 

Các ví dụ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
Dữ liệu có nhiều dạng, nhưng nhóm dữ liệu lớn nhất chưa được khai thác 

bao gồm văn bản. Bằng sáng chế, thông số sản phẩm, ấn phẩm học thuật, 

nghiên cứu thị trường, tin tức, chưa kể đến nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, 

tất cả đều có văn bản là thành phần chính và khối lượng văn bản không 

ngừng tăng lên. Áp dụng công nghệ cho giọng nói thậm chí còn lớn hơn.  

Dưới đây là ba ví dụ về cách các tổ chức đang đưa công nghệ vào hoạt 

động: 

1. Accenture sử dụng nó để phân tích hợp đồng: Công cụ Khám 

phá Hợp đồng Thông minh (ALICE) của công ty Accenture Legal giúp 

tổ chức pháp lý của công ty dịch vụ toàn cầu gồm 2.800 chuyên 

gia thực hiện tìm kiếm văn bản trên hàng triệu hợp đồng, bao gồm cả 

tìm kiếm các điều khoản hợp đồng. ALICE sử dụng “nhúng từ” để 

duyệt từng đoạn văn bản hợp đồng, tìm kiếm các từ khóa để xác 

định xem đoạn văn đó có liên quan đến một loại điều khoản hợp 

đồng cụ thể hay không. 

2. Verizon xử lý các yêu cầu của khách hàng: Nhóm Đảm bảo Dịch 

vụ Kinh doanh của Verizon sử dụng NLP và học sâu để tự động hóa 

việc xử lý các nhận xét về yêu cầu của khách hàng . Nhóm nhận 

được hơn 100.000 yêu cầu gửi đến mỗi tháng. Nhân viên kỹ thuật số 

được hỗ trợ AI của nó để đảm bảo dịch vụ đọc phiếu sửa chữa và tự 
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động phản hồi các yêu cầu phổ biến nhất, chẳng hạn như báo cáo về 

trạng thái phiếu hiện tại hoặc cập nhật tiến độ sửa chữa. Các vấn đề 

phức tạp hơn được chuyển đến các kỹ sư con người. 

3. Public Service Energy & Gas (PSE & G) hỗ trợ khách hàng với 

trợ lý ảo: Tiện ích công cộng ở New Jersey sử dụng công nghệ trợ 

lý ảo và các dịch vụ kỹ thuật số khác để cho phép khách hàng quản 

lý tài khoản điện hoặc khí đốt của họ thông qua lệnh thoại. Nó được 

xây dựng bằng Bộ kỹ năng Alexa do Amazon cung cấp. 

Phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
Cho dù bạn đang xây dựng một chatbot, trợ lý giọng nói, ứng dụng văn 

bản tiên đoán hay ứng dụng khác có NLP làm cốt lõi của nó, bạn sẽ cần 

các công cụ để giúp bạn làm điều đó. Theo Trung tâm Đánh giá Công 

nghệ, phần mềm phổ biến nhất bao gồm: 

• Bộ công cụ Ngôn ngữ Tự nhiên (NLTK). NLTK là một khuôn khổ mã 

nguồn mở để xây dựng các chương trình Python để làm việc với dữ 

liệu ngôn ngữ của con người. Nó được phát triển trong Khoa Máy 

tính và Khoa học Thông tin tại Đại học Pennsylvania và cung cấp 

giao diện cho hơn 50 tài nguyên ngữ liệu và từ vựng, một bộ thư viện 

xử lý văn bản, trình bao bọc cho các thư viện xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên và một diễn đàn thảo luận. NLTK được cung cấp theo giấy 

phép Apache 2.0. 

• SpaCy. SpaCy là một thư viện mã nguồn mở để xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên nâng cao được thiết kế rõ ràng để sử dụng cho sản xuất hơn là 

nghiên cứu. SpaCy được tạo ra dựa trên khoa học dữ liệu cấp cao 

và cho phép khai thác dữ liệu sâu. Nó được cấp phép bởi MIT. 

• Gensim. Gensim là một thư viện Python mã nguồn mở. Thư viện độc 

lập với nền tảng hỗ trợ ngữ nghĩa thống kê có thể mở rộng, phân tích 

tài liệu văn bản thuần túy cho cấu trúc ngữ nghĩa và khả năng truy 

xuất các tài liệu tương tự về mặt ngữ nghĩa. Nó nhằm xử lý một 

lượng lớn văn bản mà không có sự giám sát của con người. 

• Amazon toàn diện. Dịch vụ này của Amazon không yêu cầu kinh 

nghiệm máy học. Nó nhằm giúp các tổ chức tìm thấy thông tin chi tiết 
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từ email, đánh giá của khách hàng, mạng xã hội, phiếu hỗ trợ và các 

văn bản khác. Nó sử dụng phân tích cảm xúc, trích xuất một phần lời 

nói và mã hóa để phân tích ý định đằng sau các từ. 

• Máy phân tích giai điệu Watson của IBM. Giải pháp dựa trên đám 

mây này nhằm lắng nghe xã hội, tích hợp chatbot và giám sát dịch vụ 

khách hàng. Nó có thể phân tích cảm xúc và giọng điệu trong các bài 

đăng của khách hàng và theo dõi các cuộc gọi dịch vụ khách hàng và 

các cuộc trò chuyện. 

• Dịch thuật đám mây của Google . API này sử dụng NLP để kiểm tra 

văn bản nguồn để xác định ngôn ngữ và sau đó sử dụng dịch máy 

thần kinh để dịch động văn bản sang ngôn ngữ khác. API cho phép 

người dùng tích hợp chức năng vào các chương trình của riêng họ. 

Các khóa học xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
Có rất nhiều tài nguyên có sẵn để học cách tạo và duy trì các ứng dụng 

NLP và một số trong số đó là miễn phí. Chúng bao gồm: 

• Giới thiệu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng Python từ DataCamp. Khóa 

học miễn phí này, được cung cấp dưới dạng 15 video và 51 bài tập, 

bao gồm các kiến thức cơ bản về NLP bằng Python, bao gồm cách xác 

định và phân tách các từ, cách trích xuất chủ đề trong văn bản và cách 

xây dựng bộ phân loại tin tức giả của riêng bạn. 

• Giới thiệu về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) từ Udemy. Khóa học 

giới thiệu này cung cấp kinh nghiệm thực hành làm việc và phân tích 

văn bản bằng Python và Bộ công cụ ngôn ngữ tự nhiên. Nó bao gồm 

ba giờ video theo yêu cầu, ba bài báo và 16 tài nguyên có thể tải 

xuống. Khóa học có giá $ 19,99, bao gồm chứng chỉ hoàn thành 

khóa học. 

• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) bằng Python từ Udemy. Khóa học 

này dành cho những cá nhân có kinh nghiệm lập trình cơ bản ở bất 

kỳ ngôn ngữ nào, hiểu biết về các khái niệm lập trình hướng đối 

tượng, kiến thức về toán học cơ bản đến trung cấp và kiến thức về 

các phép toán ma trận. Nó hoàn toàn dựa trên dự án và liên quan 

đến việc xây dựng một bộ phân loại văn bản để dự đoán cảm xúc 
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của các tweet trong thời gian thực và một trình tóm tắt bài báo có thể 

tìm nạp các bài báo và tìm tóm tắt. Khóa học bao gồm 10,5 giờ video 

theo yêu cầu và tám bài báo. Khóa học có giá $ 19,99, bao gồm 

chứng chỉ hoàn thành khóa học. 

• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) từ edX. Khóa học sáu tuần này, được 

cung cấp bởi Microsoft thông qua edX, cung cấp một cái nhìn tổng 

quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sử dụng các phương pháp máy 

học cổ điển. Nó bao gồm dịch máy thống kê và các mô hình tương tự 

ngữ nghĩa sâu (DSSM) và các ứng dụng của chúng. Nó cũng bao 

gồm các kỹ thuật học tập củng cố sâu được áp dụng trong NLP và trí 

thông minh đa phương thức ngôn ngữ-thị giác. Đó là một khóa học 

cấp độ nâng cao và những người hoàn thành khóa học có thể theo 

đuổi Chứng chỉ đã được xác minh với giá 99 đô la. 

• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên từ Coursera. Là một phần của Chuyên môn 

Máy học Nâng cao của Coursera, khóa học này bao gồm các tác vụ 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm phân tích cảm xúc, tóm tắt, theo 

dõi trạng thái đối thoại và hơn thế nữa. Coursera cho biết đây là một 

khóa học ở cấp độ nâng cao và ước tính sẽ mất 5 tuần học với 4 đến 

5 giờ mỗi tuần để hoàn thành. 

• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong TensorFlow của Coursera. Khóa học 

này là một phần của Chuyên ngành thực hành TensorFlow của 

Coursera, và nó bao gồm việc sử dụng TensorFlow để xây dựng các 

hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể xử lý văn bản và các câu 

nhập vào một mạng nơron. Coursera cho biết đây là một khóa học ở 

trình độ trung cấp và ước tính sẽ mất 4 tuần học với 4 đến 5 giờ mỗi 

tuần để hoàn thành. 

Lương NLP 
Dưới đây là một số chức danh công việc phổ biến nhất liên quan đến NLP 

và mức lương trung bình cho từng vị trí, theo dữ liệu từ PayScale. 

• Nhà ngôn ngữ học tính toán: $ 60K- $ 110K 

• Nhà khoa học dữ liệu: $ 76K-133K 

• Giám đốc khoa học dữ liệu: $ 122K- $ 216K 
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• Nhà khoa học dữ liệu chính: $ 107K- $ 165K 

• Kỹ sư máy học: $ 78K- $ 156K 

• Nhà khoa học dữ liệu cao cấp: $ 105K- $ 167K 

• Kỹ sư phần mềm: $ 78K- $ 144K 


