
Phân loại Thuật toán học máy  

Học máy là một lĩnh vực sâu và rộng. Do đó, có nhiều ngành khác nhau của học máy. Các thuật 

toán có thể được phân loại hoặc tổ chức thành các loại rộng dựa trên bốn tiêu chí: 

1. Cho dù chúng được đào tạo với dữ liệu được dán nhãn do con người cung cấp 

2. Liệu họ có thể học dần dần hay không 

3. Cho dù chúng làm việc bằng cách xây dựng một mô hình dự đoán hoặc bằng cách so 

sánh các điểm dữ liệu mới với các điểm dữ liệu đã biết 

4. Cho dù người học chủ động tương tác với môi trường hay thụ động quan sát thông tin 

do môi trường cung cấp 

Phân loại này cung cấp một cái nhìn tổng quan về rất nhiều thuật toán học máy và không đầy 

đủ. Mục đích của nó là giúp bạn xác định đúng tập hợp các thuật toán cho vấn đề cụ thể của 

bạn, xem xét dữ liệu có sẵn và cách nó có thể chảy vào hệ thống. Phân loại như vậy rất hữu ích 

cho sự hiểu biết 

• Các loại dữ liệu cần thiết và cách chuẩn bị dữ liệu 

• Tần suất và theo cách nào để đào tạo lại mô hình (nếu có) 

• Chất lượng dự đoán có thể bị ảnh hưởng như thế nào theo thời gian 

• Những hạn chế về kiến trúc của giải pháp được thiết kế 

A.1 Học tập có giám sát so với học tập không giám sát 

Học tập đòi hỏi sự tương tác giữa người học và môi trường. Phân loại đầu tiên được trình bày 

dựa trên bản chất của sự tương tác này trong giai đoạn đào tạo.  

Tùy thuộc vào số lượng và loại giám sát, chúng ta có thể phân biệt giữa học tập có giám sát và 

không giám sát. 

Nếu chúng ta xem học tập như một quá trình sử dụng kinh nghiệm để đạt được chuyên môn, 

học tập có giám sát đòi hỏi các ví dụ / mẫu đào tạo (kinh nghiệm) có chứa thông tin quan trọng 

một cách rõ ràng. Một ví dụ điển hình của quá trình học tập này là bộ lọc thư rác. 

Người học yêu cầu các nhãn, chẳng hạn như "spam" và "không spam" (thông tin quan trọng), 

trong bộ dữ liệu đào tạo cho từng yếu tố (email). Nó học hỏi từ các nhãn này làm thế nào để 

phân loại một email. Những loại thuật toán này, nói chung, có hiệu suất cao hơn về độ chính 

xác dự đoán.  

Mặt khác, nỗ lực cần thiết để cung cấp dữ liệu được dán nhãn là cao và trong một số trường 

hợp không thể thực hiện được. Một số thuật toán học tập có giám sát quan trọng nhất (một số 

trong đó được đề cập trong cuốn sách này) là 

• Hàng xóm gần nhất (k-NN - k-nearest neighbors)  

• Quyết định cây và rừng ngẫu nhiên (Decision trees and random forests) 



• Mạng Bayesian 

• Hồi quy tuyến tính 

• Hồi quy hậu cần 

• Hỗ trợ máy vector 

Ở đầu kia của quang phổ, học tập không giám sát không yêu cầu dữ liệu được dán nhãn, vì vậy 

không có sự phân biệt giữa dữ liệu đào tạo và kiểm tra. Người học xử lý dữ liệu đầu vào với 

mục tiêu đưa ra một số hiểu biết sâu sắc về hoặc phiên bản tóm tắt hoặc nén của dữ liệu. Một 

số thuật toán học tập không giám sát quan trọng nhất (một lần nữa, một số trong đó được đề 

cập trong cuốn sách này) là 

• Phân cụm (Clustering - k-means) 

• Cụm đồ thị (Graph Clustering) 

• Khai thác quy tắc hiệp hội (Association rule mining) 

• PageRank 

Một loại quá trình học tập trung gian có thể xử lý dữ liệu đào tạo được dán nhãn một phần, 

thường bao gồm hỗn hợp dữ liệu được dán nhãn và không nhãn. Quá trình này được gọi là học 

tập bán giám sát.  Hầu hết các thuật toán bán giám sát là sự kết hợp của các thuật toán được 

giám sát và không giám sát. Một ví dụ về loại thuật toán này là lan truyền nhãn bán giám sát.   

 Một ngoại lệ của tiêu chí phân loại này là học tăng cường, trong đó người học chỉ có thể quan 

sát môi trường (được định nghĩa là tập hợp thông tin có sẵn tại thời điểm hiện tại), chọn và 

thực hiện các hành động và nhận lại phần thưởng. Do sự tương tác giữa môi trường và người 

học, thuật toán học chiến lược tối ưu (được gọi là chính sách) để theo đuổi để có được phần 

thưởng lớn nhất theo thời gian. Một chính sách xác định các hành động tốt nhất để hệ thống 

thực hiện với một điều kiện cụ thể của môi trường. Học tăng cường được sử dụng chủ yếu để di 

chuyển robot trong phòng hoặc để chơi cờ vua và các trò chơi khác. 

A.2 Batch so với học trực tuyến (Batch vs. online learning) 

Phân loại thứ hai dựa trên khả năng của người học để thích ứng trực tuyến, hoặc trong một 

thời gian ngắn, để luồng dữ liệu đến. Một số thuật toán, được gọi là người học trực tuyến, có 

thể học dần dần từ dữ liệu mới khi nó đến. Những người khác, được gọi là người học hàng loạt, 

cần sử dụng toàn bộ bộ dữ liệu một lần nữa, hoặc một phần lớn của nó, khi dữ liệu thay đổi. 

Trong học tập hàng loạt, hệ thống được đào tạo với tất cả các dữ liệu có sẵn. Một quá trình học 

tập như vậy có thể mất rất nhiều thời gian và tài nguyên máy tính, tùy thuộc vào kích thước của 

dữ liệu được xử lý, vì vậy nó thường được thực hiện ngoại tuyến. Vì lý do này, học hàng loạt 

còn được gọi là học ngoại tuyến.  

Để thông báo cho hệ thống học tập hàng loạt dữ liệu mới, một phiên bản mới cần được đào tạo 

từ đầu trên bộ dữ liệu đầy đủ. Khi mô hình mới đã sẵn sàng để sản xuất, mô hình cũ có thể 



được thay thế. Các quy trình khai thác dữ liệu cổ điển, chẳng hạn như phân tích giỏ thị trường, 

thuộc danh mục này. Người khai thác dữ liệu có một lượng lớn dữ liệu đào tạo để chơi trước 

khi phải đưa ra kết luận. 

Trong học trực tuyến, hệ thống được đào tạo dần dần; các điểm dữ liệu được đưa vào nó tuần 

tự, từng cái một hoặc theo lô nhỏ. Trong trường hợp này, quá trình học tập nhanh chóng và rẻ 

tiền, và có thể được thực hiện khá thường xuyên.  

Học trực tuyến là tuyệt vời cho các hệ thống nhận dữ liệu liên tục và cần phải thích ứng với 

những thay đổi nhanh chóng và tự chủ, chẳng hạn như thuật toán dự đoán cổ phiếu phải đưa 

ra quyết định hàng ngày hoặc hàng giờ dựa trên giá cổ phiếu thu thập được cho đến nay. 

Học trực tuyến cũng có thể được sử dụng để đào tạo một hệ thống bằng cách sử dụng một 

lượng lớn dữ liệu không thể phù hợp với các tài nguyên có sẵn. Loại hình học tập này được gọi 

là học tập ngoài cốt lõi.  

Thuật toán tải các lô dữ liệu nhỏ, thực hiện một bước đào tạo, thanh lọc dữ liệu và tiến hành 

cho đợt tiếp theo. Học trực tuyến thường được ưa thích (khi áp dụng), vì hai lý do: 

• Nó cung cấp một sự phù hợp hơn với dữ liệu hiện tại và tình trạng hiện tại. 

• Nó hiệu quả hơn về tiêu thụ tài nguyên. 

Tuy nhiên, việc học như vậy rất nhạy cảm với dữ liệu xấu. Để giảm rủi ro liên quan đến dữ liệu 

xấu, cần phải theo dõi hệ thống liên tục và cuối cùng tắt việc học. Điều đáng chú ý là các thuật 

toán học trực tuyến và ngoại tuyến có thể được giám sát hoặc không giám sát. 

A.3 Instance dựa trên học tập dựa trên mô hình 

Một cách khác để phân loại người học là dựa trên khả năng của hệ thống để khái quát hóa dữ 

liệu được sử dụng trong quá trình đào tạo để tạo ra một mô hình dự đoán. Hai cách tiếp cận 

chính là học dựa trên phiên bản và mô hình. 

Trong học tập dựa trên ví dụ, hệ thống trước tiên học tất cả các ví dụ đào tạo; sau đó, đối với 

các phiên bản mới (điểm dữ liệu), nó tìm thấy các trường hợp gần nhất từ các ví dụ đào tạo. 

Cách tiếp cận này đòi hỏi một cách để đo khoảng cách giữa các yếu tố, chẳng hạn như tính toán 

khoảng cách cosine giữa các vectơ được tạo ra với TF-IDF 2 hoặc đếm số lượng từ chúng có 

điểm chung. 

Trong học tập dựa trên mô hình, hệ thống xây dựng một mô hình từ bộ dữ liệu đào tạo khái 

quát hóa các ví dụ đào tạo và sau đó được sử dụng để đưa ra dự đoán. Một ví dụ điển hình là 

kỹ thuật lọc hợp tác cho các công cụ đề xuất.  

Các thuật toán như vậy sử dụng tương tác giữa người dùng và mục—mua, xem, nhấp chuột, 

v.v. —làm dữ liệu đào tạo để xây dựng mô hình. Sau đó, mô hình được sử dụng để dự đoán sự 

quan tâm của người dùng đối với các mặt hàng không nhìn thấy hoặc chưa được mua và để 

quảng bá các mặt hàng có sự quan tâm dự đoán cao nhất. 



Sử dụng bộ dữ liệu đào tạo để khái quát hóa mô hình dự đoán nói chung là một giải pháp thích 

hợp hơn về hiệu suất dự đoán, được xác định về thời gian phản hồi và chất lượng kết quả. Các 

vấn đề liên quan đến cách tiếp cận này là 

• Thời gian cần thiết để xây dựng mô hình. 

• Điều chỉnh quá mức dữ liệu đào tạo, xảy ra khi bộ dữ liệu đào tạo không chứa các ví dụ 

bao gồm quang phổ của các trường hợp có thể xảy ra. Trong trường hợp này, mô hình 

chỉ biết một vài ví dụ và không khái quát hóa đủ để xử lý các mẫu vô hình đúng cách. 

A.4 Học tập chủ động so với thụ động 

Mô hình học tập cũng có thể thay đổi tùy theo vai trò của người học trong giai đoạn đào tạo. 

Người học thụ động quan sát thông tin do môi trường cung cấp. Trong ví dụ bộ lọc thư rác, 

người học thụ động sẽ chờ người dùng đánh dấu email. Người học tích cực chủ động tương tác 

với môi trường tại thời điểm đào tạo bằng cách đặt câu hỏi hoặc thực hiện các thí nghiệm. 

Trong ví dụ bộ lọc thư rác, người học tích cực sẽ chọn email và yêu cầu người dùng dán nhãn 

chúng là thư rác hay không. Cách tiếp cận này có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn về chất lượng 

dự đoán, bởi vì người học tích cực có thể chọn đúng dữ liệu để dán nhãn (ví dụ: tránh phù hợp 

quá mức), nhưng sự tương tác với người dùng hoặc môi trường ảnh hưởng đến trải nghiệm 

người dùng. 

 


