
Khái niệm cơ bản về Máy học 

Ý tưởng tạo ra những cỗ máy thông minh, có tri giác và tự nhận thức không phải 

là thứ đột nhiên xuất hiện trong vài năm gần đây. Trên thực tế, rất nhiều truyền 

thuyết từ thần thoại Hy Lạp nói về những cỗ máy và phát minh thông minh có 

khả năng tự nhận thức và trí thông minh của riêng chúng. Nguồn gốc và sự phát 

triển của máy tính đã thực sự mang tính cách mạng trong khoảng thời gian vài thế 

kỷ, bắt đầu từ Bàn tính cơ bản và hậu duệ của nó là quy tắc trượt vào Thế kỷ 17 

cho đến máy tính đa năng đầu tiên được thiết kế bởi Charles Babbage vào những 

năm 1800. Trên thực tế, một khi máy tính bắt đầu phát triển với sự phát minh ra 

công cụ phân tích của Babbage và chương trình máy tính đầu tiên, được viết bởi 

Ada Lovelace vào năm 1842, mọi người bắt đầu tự hỏi và suy nghĩ rằng liệu có 

khi nào máy tính hoặc máy móc thực sự trở nên thông minh và bắt đầu suy nghĩ 

cho chính mình hay không. Trên thực tế, nhà khoa học máy tính nổi tiếng, Alan 

Turing, là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khoa học máy tính lý 

thuyết, thuật toán và ngôn ngữ chính thức cũng như giải quyết các khái niệm như 

trí tuệ nhân tạo và Máy học ngay từ những năm 1950. Thông tin chi tiết ngắn gọn 

về sự phát triển của việc chế tạo máy học chỉ là để cung cấp cho bạn ý tưởng về 

một thứ đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước nhưng gần đây mới bắt đầu thu hút 

được nhiều sự chú ý và tập trung. và ngôn ngữ chính thức và giải quyết các khái 

niệm như trí tuệ nhân tạo và Máy học ngay từ những năm 1950. Thông tin chi tiết 

ngắn gọn về sự phát triển của việc chế tạo máy học chỉ là để cung cấp cho bạn ý 

tưởng về một thứ đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước nhưng gần đây mới bắt đầu 

thu hút được nhiều sự chú ý và tập trung. và ngôn ngữ chính thức và giải quyết 

các khái niệm như trí tuệ nhân tạo và Máy học ngay từ những năm 1950. Thông 

tin chi tiết ngắn gọn về sự phát triển của việc chế tạo máy học chỉ là để cung cấp 



cho bạn ý tưởng về một thứ đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước nhưng gần đây mới 

bắt đầu thu hút được nhiều sự chú ý và tập trung. 

Với máy tính nhanh hơn, xử lý tốt hơn, sức mạnh tính toán tốt hơn và nhiều dung 

lượng lưu trữ hơn, chúng ta đang sống trong cái mà tôi muốn gọi là “thời đại của 

thông tin” hay “thời đại của dữ liệu”. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi giải 

quyết việc quản lý Dữ liệu lớn và xây dựng các hệ thống thông minh bằng cách 

sử dụng các khái niệm và phương pháp luận từ Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân 

tạo, Khai thác dữ liệu và Học máy. Tất nhiên, hầu hết các bạn chắc hẳn đã nghe 

nhiều thuật ngữ tôi vừa đề cập và bắt gặp những câu nói như "dữ liệu là dầu 

mới". Thách thức chính mà các doanh nghiệp và tổ chức phải đối mặt trong thập 

kỷ qua là sử dụng các phương pháp tiếp cận để cố gắng hiểu tất cả dữ liệu mà họ 

có và sử dụng thông tin và hiểu biết có giá trị từ đó để đưa ra quyết định tốt 

hơn. Thật vậy, với những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ, bao gồm tính sẵn có 

của máy tính, phần cứng (bao gồm cả GPU) và bộ nhớ rẻ và lớn, chúng ta đã thấy 

một hệ sinh thái phát triển mạnh được xây dựng xung quanh các lĩnh vực như Trí 

tuệ nhân tạo, Học máy và gần đây nhất là Học sâu. Các nhà nghiên cứu, nhà phát 

triển, nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư đang làm việc liên tục suốt ngày đêm để 

nghiên cứu và xây dựng các công cụ, khuôn khổ, thuật toán, kỹ thuật và phương 

pháp luận nhằm xây dựng các mô hình và hệ thống thông minh có thể dự đoán 

các sự kiện, tự động hóa nhiệm vụ, thực hiện các phân tích phức tạp, phát hiện 

các điểm bất thường, tự chữa lành những thất bại, 

Chương này tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc để bao gồm các khái niệm, 

phương pháp luận và ý tưởng khác nhau liên quan đến Học máy. Ý tưởng cốt lõi 

là cung cấp cho bạn đủ nền tảng về lý do tại sao chúng ta cần Học máy, các nền 

tảng cơ bản của Học máy và những gì mà Học máy cung cấp cho chúng ta hiện 



tại. Điều này sẽ cho phép bạn tìm hiểu về cách tốt nhất bạn có thể tận dụng Học 

máy để khai thác tối đa dữ liệu của mình. Vì đây là một cuốn sách về Học máy 

thực tế, trong khi chúng ta sẽ tập trung vào các trường hợp sử dụng cụ thể, các 

vấn đề và các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực trong các chương tiếp 

theo, điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu các định nghĩa, khái niệm và cơ sở 

chính thức liên quan đến thuật toán học , quản lý dữ liệu, xây dựng, đánh giá và 

triển khai mô hình. Do đó, chúng tôi đề cập đến tất cả các khía cạnh này, bao 

gồm các tiêu chuẩn ngành liên quan đến quy trình khai thác dữ liệu và công việc 

Học máy, để nó cung cấp cho bạn một khuôn khổ nền tảng có thể được áp dụng 

để tiếp cận và giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong thế giới thực mà chúng tôi giải 

quyết trong các chương tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề cập đến các 

lĩnh vực liên ngành khác nhau liên quan đến Học máy, trên thực tế là các lĩnh vực 

liên quan, tất cả đều dưới sự bảo trợ của trí tuệ nhân tạo. 

Cuốn sách này tập trung nhiều hơn vào Học máy ứng dụng hoặc thực tế, do đó 

trọng tâm chính trong hầu hết các chương sẽ là ứng dụng của các kỹ thuật và 

thuật toán Máy học để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Do đó, một số 

mức độ thông thạo về toán học, thống kê và Máy học cơ bản sẽ có lợi. Tuy nhiên, 

vì cuốn sách này đề cập đến các cấp độ chuyên môn khác nhau của nhiều độc giả 

khác nhau, chương cơ bản này cùng với các chương khác trong Phần I và II sẽ 

giúp bạn tăng tốc về các khía cạnh chính của Học máy và xây dựng các đường 

ống của Học máy. Nếu bạn đã quen thuộc với các khái niệm cơ bản liên quan đến 

Học máy và ý nghĩa của nó, bạn có thể nhanh chóng đọc lướt qua chương này và 

chuyển sang Chương 2, “Hệ sinh thái Máy học Python”, nơi chúng ta thảo luận 

về lợi ích của Python trong việc xây dựng hệ thống Máy học và các công cụ và 

khuôn khổ chính thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề về Máy học. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3207-1_2


Cuốn sách này nhấn mạnh nhiều vào việc học bằng cách làm với rất nhiều đoạn mã, 

ví dụ và nhiều nghiên cứu điển hình. Chúng tôi tận dụng Python 3 và mô tả các ví 

dụ của chúng tôi bằng các tệp mã có liên quan (.py ) và sổ ghi chép jupyter (.ipynb ) 

để có trải nghiệm tương tác hơn.  

Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo kho lưu trữ GitHub cho cuốn sách này 

tại https://github.com/dipanjanS/practical-machine-learning-with-python, nơi chúng 

tôi sẽ chia sẻ mã và bộ dữ liệu cần thiết liên quan đến mỗi chương. Bạn có thể tận 

dụng kho lưu trữ này để tự mình thử tất cả các ví dụ khi bạn xem qua cuốn sách và 

áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực của riêng bạn. Nội dung 

bổ sung liên quan đến Học máy và Học sâu cũng sẽ được chia sẻ trong tương lai, vì 

vậy hãy tiếp tục theo dõi không gian đó! 

Nhu cầu về Học máy 

Con người có lẽ là dạng sống tiên tiến và thông minh nhất trên hành tinh này vào thời 

điểm hiện tại. Chúng ta có thể suy nghĩ, lập luận, xây dựng, đánh giá và giải quyết 

các vấn đề phức tạp. Bộ não con người vẫn là thứ mà bản thân chúng ta chưa tìm ra 

hoàn toàn và do đó trí tuệ nhân tạo vẫn là thứ chưa vượt qua trí thông minh của con 

người ở một số khía cạnh. Vì vậy, bạn có thể nhận được một câu hỏi cấp bách là tại 

sao chúng ta thực sự cần Học máy? Chúng ta cần phải dành thời gian và nỗ lực để 

làm cho máy móc học hỏi và trở nên thông minh là gì? Câu trả lời có thể được tóm 

gọn trong một câu đơn giản, "Để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trên quy mô 

lớn". Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết để giải thích câu này trong các phần sau. 

Đưa ra quyết định theo hướng dữ liệu 

Nhận thông tin quan trọng hoặc hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu là lý do chính khiến các 

doanh nghiệp và tổ chức đầu tư mạnh vào lực lượng lao động giỏi cũng như các mô 

hình và lĩnh vực mới hơn như Học máy và trí tuệ nhân tạo. Ý tưởng về các quyết 

https://github.com/dipanjanS/practical-machine-learning-with-python


định dựa trên dữ liệu không phải là mới. Các lĩnh vực như nghiên cứu hoạt động, 

thống kê và hệ thống thông tin quản lý đã tồn tại trong nhiều thập kỷ và cố gắng 

mang lại hiệu quả cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào bằng cách sử dụng dữ 

liệu và phân tích để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nghệ thuật và khoa học của 

việc tận dụng dữ liệu của bạn để có được thông tin chi tiết hữu ích và đưa ra quyết 

định tốt hơn được gọi là đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tất nhiên, điều này nói 

thì dễ hơn làm vì hiếm khi chúng ta có thể trực tiếp sử dụng dữ liệu thô để đưa ra bất 

kỳ quyết định sáng suốt nào. Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề này là 

chúng ta thường sử dụng sức mạnh của lý trí hoặc trực giác để cố gắng đưa ra quyết 

định dựa trên những gì chúng ta đã học được trong một khoảng thời gian và trong 

công việc. Bộ não của chúng ta là một thiết bị cực kỳ mạnh mẽ giúp chúng ta làm 

như vậy. Xem xét các vấn đề như hiểu những gì đồng nghiệp hoặc bạn bè của bạn 

đang nói, nhận ra mọi người bằng hình ảnh, quyết định chấp thuận hay từ chối một 

giao dịch kinh doanh, v.v. Trong khi chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề này 

gần như không tự nguyện, bạn có thể giải thích cho ai đó quá trình bạn đã giải quyết 

từng vấn đề này như thế nào không? Có thể ở một mức độ nào đó, nhưng sau một 

thời gian, nó sẽ giống như, “Này! Bộ não của tôi đã thực hiện hầu hết các suy nghĩ 

cho tôi!” Đây chính là lý do tại sao rất khó khiến máy móc học cách giải quyết 

những vấn đề này giống như các chương trình tính toán thông thường như tính toán 

lãi suất cho vay hoặc giảm thuế. Các giải pháp cho các vấn đề không thể lập trình 

vốn dĩ cần một cách tiếp cận khác, trong đó chúng ta sử dụng chính dữ liệu để đưa 

ra quyết định thay vì sử dụng logic, quy tắc hoặc mã có thể lập trình để đưa ra các 

quyết định này. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề này trong các phần sau. 

Hiệu quả và Quy mô 

Mặc dù việc nhận được thông tin chi tiết và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu là 

điều tối quan trọng, nhưng nó cũng cần được thực hiện với hiệu quả và quy mô. Ý 



tưởng chính của việc sử dụng các kỹ thuật từ Học máy hoặc trí tuệ nhân tạo là tự 

động hóa các quy trình hoặc nhiệm vụ bằng cách học các mẫu cụ thể từ dữ liệu. Tất 

cả chúng ta đều muốn máy tính hoặc máy móc cho chúng ta biết khi nào cổ phiếu có 

thể tăng hoặc giảm, cho dù hình ảnh là máy tính hay tivi, liệu vị trí sản phẩm và ưu 

đãi của chúng ta là tốt nhất, xác định xu hướng giá mua sắm, phát hiện lỗi hoặc hết 

hàng trước khi chúng xảy ra, và danh sách vẫn tiếp tục! Mặc dù trí thông minh và 

chuyên môn của con người là thứ mà chúng ta chắc chắn không thể thiếu, nhưng 

chúng ta cần giải quyết các vấn đề trong thế giới thực ở quy mô lớn với hiệu quả. 

Một vấn đề trong thế giới thực ở quy mô 

Hãy xem xét vấn đề trong thế giới thực sau đây. Bạn là người quản lý nhóm cơ sở 

hạ tầng đẳng cấp thế giới cho Công ty DSS, công ty cung cấp dịch vụ Khoa học dữ 

liệu dưới dạng cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây và nền tảng phân tích cho các 

doanh nghiệp và người tiêu dùng khác. Là một nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ 

tầng, bạn muốn cơ sở hạ tầng của mình phải hàng đầu và mạnh mẽ trước sự cố và 

ngừng hoạt động. Xem xét bạn đang bắt đầu từ St. Louis trong một văn phòng nhỏ, 

bạn có thể nắm bắt tốt việc giám sát tất cả các thiết bị mạng của mình bao gồm bộ 

định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tường lửa và bộ cân bằng tải thường xuyên với 

đội ngũ 10 nhân viên giàu kinh nghiệm của bạn. Bạn sẽ sớm tạo ra bước đột phá 

với việc cung cấp các dịch vụ Học sâu và GPU dựa trên đám mây để phát triển và 

kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, bây giờ bạn tiếp tục nhận được ngày 

càng nhiều khách hàng. Đã đến lúc mở rộng cơ sở của bạn đến các văn phòng ở 

San Francisco, New York và Boston. Giờ đây, bạn có một cơ sở hạ tầng được kết 

nối khổng lồ với hàng trăm thiết bị mạng trong mỗi tòa nhà! Bạn sẽ quản lý cơ sở 

hạ tầng của mình trên quy mô như thế nào bây giờ? Bạn có thuê thêm nhân lực cho 

mỗi văn phòng hay bạn cố gắng tận dụng Học máy để giải quyết các tác vụ như dự 

đoán ngừng hoạt động, tự động khôi phục và giám sát thiết bị? Hãy suy nghĩ về 



điều này một lúc từ quan điểm của cả một kỹ sư cũng như một nhà quản lý. và 

giám sát thiết bị? Hãy suy nghĩ về điều này một lúc từ quan điểm của cả một kỹ sư 

cũng như một nhà quản lý. và giám sát thiết bị? Hãy suy nghĩ về điều này một lúc 

từ quan điểm của cả một kỹ sư cũng như một nhà quản lý. 

Mô hình lập trình truyền thống 

Máy tính, mặc dù là thiết bị cực kỳ tinh vi và phức tạp, chỉ là một phiên bản khác 

của chiếc hộp ngu ngốc nổi tiếng của chúng ta, chiếc tivi! "Làm thế nào mà có thể 

được?" là một câu hỏi rất hợp lệ vào thời điểm này. Chúng ta hãy xem xét một 

chiếc tivi hoặc thậm chí một trong những cái gọi là TV thông minh, hiện đang có 

sẵn ngày nay. Về lý thuyết cũng như thực tế, TV sẽ làm bất cứ điều gì bạn lập trình 

để làm. Nó sẽ hiển thị cho bạn các kênh bạn muốn xem, ghi lại các chương trình 

bạn muốn xem sau này và phát các ứng dụng bạn muốn phát! Máy tính đã làm điều 

tương tự nhưng theo một cách khác. Các mô hình lập trình truyền thống về cơ bản 

liên quan đến việc người dùng hoặc lập trình viên viết một tập hợp các hướng dẫn 

hoặc hoạt động bằng cách sử dụng mã khiến máy tính thực hiện các phép tính cụ 

thể trên dữ liệu để đưa ra kết quả mong muốn. Hình 1-1 mô tả quy trình làm việc 

điển hình cho các mô hình lập trình truyền thống. 

 

Hình 1-1. Mô hình lập trình truyền thống 
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Từ Hình 1-1, bạn có thể hiểu rằng các đầu vào cốt lõi được cung cấp cho máy tính 

là dữ liệu và một hoặc nhiều chương trình về cơ bản được viết mã với sự trợ giúp 

của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như các ngôn ngữ cấp cao như Java, Python, 

hoặc cấp thấp như C hoặc thậm chí là Assembly. Các chương trình cho phép máy 

tính làm việc trên dữ liệu, thực hiện các phép tính và tạo ra kết quả đầu ra. Một 

nhiệm vụ có thể được thực hiện thực sự tốt với các mô hình lập trình truyền thống 

là tính thuế hàng năm của bạn. 

Bây giờ, chúng ta hãy nghĩ về vấn đề cơ sở hạ tầng trong thế giới thực mà chúng ta 

đã thảo luận trong phần trước cho Công ty DSS. Bạn có nghĩ rằng một phương 

pháp lập trình truyền thống có thể giải quyết được vấn đề này không? Chà, nó có 

thể ở một mức độ nào đó. Chúng tôi có thể khai thác các luồng và nhật ký dữ liệu 

thiết bị và sự kiện cũng như truy cập các thuộc tính khác nhau của thiết bị như mức 

sử dụng, cường độ tín hiệu, kết nối đến và đi, mức sử dụng bộ nhớ và bộ xử lý, 

nhật ký lỗi và sự kiện, v.v. Sau đó, chúng tôi có thể sử dụng kiến thức miền của các 

chuyên gia mạng và cơ sở hạ tầng trong nhóm của chúng tôi và thiết lập một số hệ 

thống giám sát sự kiện dựa trên các quyết định và quy tắc cụ thể dựa trên các thuộc 

tính dữ liệu này. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi có thể gọi 

là giải pháp phân tích phản ứng dựa trên quy tắc, nơi chúng tôi có thể giám sát các 

thiết bị, quan sát xem có bất kỳ sự cố hoặc sự cố cụ thể nào xảy ra hay không, và 

sau đó thực hiện hành động cần thiết để nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề tiềm 

ẩn. Chúng tôi cũng có thể phải thuê một số nhân viên hỗ trợ và vận hành để liên 

tục theo dõi và giải quyết các vấn đề khi cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề 

cấp bách là cố gắng ngăn chặn càng nhiều sự cố hoặc lỗi càng tốt trước khi chúng 

thực sự diễn ra. Học máy có thể giúp chúng ta theo cách nào đó không? 
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