
Các loại thuật toán Học sâu khác nhau 
Học sâu (Deep Learning) là một gia đình các phương pháp học máy dựa 

trên mạng thần kinh nhân tạo với học tập đại diện. Các thuật toán có thể 

được giám sát hoặc không giám sát. Kỹ thuật này sử dụng mạng lưới 

thần kinh nhân tạo để đưa ra dự đoán và nhận ra các mẫu. Kỹ thuật này 

thường được sử dụng trong dịch máy, nhận dạng giọng nói và nhận dạng 

hình ảnh. Tính năng chính của nó là khả năng nhận ra các mẫu và phân 

biệt giữa hai hình ảnh tương tự. Nó đặc biệt hữu ích cho việc phân loại 

tự động các biểu hiện lời nói và khuôn mặt. 

 

Ưu điểm chính của nó là khả năng tự động học hỏi từ lỗi. Khả năng của nó 

không chỉ giới hạn ở nhận dạng giọng nói, nhưng chúng được áp dụng cho 

một loạt các ứng dụng khác. Đầu ra cuối cùng của thuật toán Học sâu là 

một đại diện của dữ liệu có thể được sử dụng để lập chỉ mục, phân loại và 

các mục đích khác. Hơn nữa, các thuật toán có thể được đào tạo cho một 

nhiệm vụ cụ thể. Hơn nữa, chúng có thể được sử dụng để dịch máy, xử lý 

hình ảnh và các tác vụ khác đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu. 



Một phương pháp khác để học sâu là Rừng ngẫu nhiên (Random Forest). 

Rừng ngẫu nhiên là một thuật toán cây quyết định (decision tree), 

nhưng không có đầu ra. Đây là một thuật toán học sâu dựa trên phân 

tích các thành phần chính. Đầu ra của tập hợp con ngẫu nhiên của các 

tính năng là trung bình thống kê. Một máy Boltzmann b ị hạn chế có thể 

dự đoán một bức tranh mới của một con vật dựa trên những hình ảnh 

trước đó. Thuật toán này thường được sử dụng trong các ứng dụng dịch 

ngôn ngữ tự nhiên. Điều quan trọng cần lưu ý là nó phức tạp hơn một 

mạng lưới được giám sát. 

LeNet-5 là mạng lưới thần kinh đầu tiên được phát triển bằng cách sử 

dụng phương pháp này. Nó có bảy cấp độ và có thể nhận ra các chữ số 

viết tay từ hình ảnh 32x32 pixel. Nghiên cứu ban đầu về mạng lưới thần 

kinh bắt đầu từ những năm 1950.  Tuy nhiên, kết quả rất đáng khích lệ và 

lĩnh vực dịch máy đang mở rộng. Các ứng dụng này bao gồm nhận dạng 

giọng nói và phân loại hình ảnh. Công nghệ còn một chặng đường dài để 

đi. Bước tiếp theo là cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về ngôn ngữ tự 

nhiên và sử dụng nó để phát triển các công nghệ mới. 

DNN là một mạng lưới các tế bào thần kinh ảo, được kết nối với nhau 

bằng một tập hợp các kết nối chung. Thuật toán có thể thay đổi trọng 

lượng của các kết nối của nó để cải thiện sự nhận dạng của một đối 

tượng cụ thể. Mục đích chính của nó là tạo ra một bản đồ các tế bào 

thần kinh ảo dựa trên dữ liệu mà nó nhận được. Quá trình tạo ra một 

DNN rất phức tạp và có thể đặt ra nhiều thách thức, nhưng nó là một 

phần cơ bản của dịch máy. 



Thách thức chính để phát triển các mô hình học sâu là các yêu cầu phần 

cứng. Các đơn vị xử lý đồ họa hiệu suất cao sử dụng một lượng lớn năng 

lượng và có thể tốn kém. Một ổ đĩa trạng thái rắn dựa trên RAM là một 

thành phần quan trọng của một máy tính hiện đại. Các yêu cầu phần cứng 

khác của nó là ổ đĩa cứng, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên và CPU đa lõi. Các 

phiên bản tiên tiến nhất của các đơn vị này cũng có thể hỗ trợ nhiều hơn 

một mô hình học sâu, nếu nó được sử dụng một cách thích hợp. 

Một thách thức khác đối với học sâu là thiếu tiêu chuẩn hóa các thuật 

toán. ANN thường không được giám sát và sử dụng một phương pháp 

tiêu chuẩn để học tập. CNN là một lựa chọn phổ biến cho Deep learning 

có giám sát và là một lựa chọn có độ chính xác cao cho các ứng dụng 

hình ảnh và thị giác máy tính. Các tiêu chí xác định của nó bao gồm một 

loạt các yếu tố khác nhau và có thể được điều chỉnh cho các loại nhiệm 

vụ khác nhau. Chúng nên được kiểm tra để đảm bảo tính chính xác và 

hiệu quả. Ví dụ, CNN có thể phát hiện sự khác biệt giữa lớp đầu vào và 

đầu ra, giúp giảm thiểu lỗi. 

Một thuật toán học sâu giống như một đứa trẻ mới biết đi học. Không 

giống như một em bé, nó sử dụng một thuật toán phân chia đầu vào 

thành các nhóm. Đầu vào cụm là một hình ảnh. Nó là một đại diện của 

hình ảnh. Một mô hình phân cụm k-means là một ví dụ điển hình của 

một mạng sâu. Thuật toán này là một loại hồi quy. Nó lấy các tính năng 

của một lớp và sau đó sử dụng thông tin đó để xây dựng một mô hình. 

Trong khi một số thuật toán học sâu đòi hỏi một số lượng lớn dữ liệu, 

chúng cũng có thể chuyên biệt cho các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ: nếu đầu 



vào của bộ dữ liệu không được biết, thuật toán học sâu sẽ không thể dự 

đoán chính xác sự phân bố của dữ liệu. Trong những trường hợp này, quá 

trình dự đoán một tình huống bằng thuật toán học máy sẽ rất linh hoạt và 

thích ứng, và kết quả có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào tình huống. 

 


