
Transformer - Các mô hình BERT tinh chỉnh 

Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách tinh chỉnh mô hình BERT 

của bạn và áp dụng nó cho các nhiệm vụ hạ nguồn.  Bạn sẽ học 

cách tạo tập dữ liệu bao gồm 18.000 bài đăng tin tức về 20 chủ đề 

khác nhau. Tập dữ liệu này được sử dụng để huấn luyện mô hình 

BERT của bạn về các tác vụ hạ nguồn . Sau khi bạn đã đào tạo nó 

trên tập dữ liệu này, bạn có thể tinh chỉnh nó cho các tác vụ phía 

dưới. Cuốn sách cũng giải thích cách sử dụng Keras và TensorFlow.  

Bước đầu tiên là đào tạo mô hình trên kho ngữ liệu văn bản khổng 

lồ. Điều này sẽ giúp nó học cấu trúc ngôn ngữ, cú pháp và ngữ 

nghĩa. Mô hình GPT ban đầu đã được đào tạo trên hơn 7.000 cuốn 

sách chưa được xuất bản và mô hình BERT đã được đào tạo trên 



Wikipedia tiếng Anh. Có nhiều tài nguyên để học kiến trúc của 

mạng nơ-ron, bao gồm cả Illustrated Transformer. Ví dụ, The 

Illustrated Robotics Machine của Michael C. Hogan là một nguồn 

tài liệu tuyệt vời để tìm hiểu về các thành phần khác nhau của 

mạng nơ-ron. 

Bước thứ hai là đào tạo mô hình trên dữ liệu mới.  Bước đầu tiên 

trong việc tinh chỉnh mô hình BERT là tạo một tập dữ liệu chứa 

một lượng lớn văn bản. Dữ liệu này là nguồn tốt nhất của văn bản 

ngôn ngữ tự nhiên. Sau đó, bước tiếp theo là đào tạo mô hình trên 

tập dữ liệu. Bài báo BERT khuyến nghị tỷ lệ học tập là 0,00002 

hoặc 0,00005. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bài báo 

BERT không chỉ định tốc độ học chính xác.  

Bước thứ hai trong việc tinh chỉnh mô hình BERT là sử dụng thư 

viện Huggingface để đào tạo nó trên một tập dữ liệu lớn.  Thư viện 

này là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để học kiến trúc của mạng 

nơ-ron. Bằng cách tinh chỉnh mô hình BERT của mình, bạn có thể 

tối đa hóa thời gian đào tạo cho mô hình của mình và cải thiện độ 

chính xác của đầu ra. Bạn có thể sử dụng kết quả mô hình của 

mình cho nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như dịch  máy. 

Trong bước cuối cùng của quy trình, bạn có thể sử dụng thư viện 

Huggingface để tinh chỉnh mô hình BERT của mình.  Bằng cách sử 

dụng thư viện, bạn có thể huấn luyện mô hình BERT với một tập 

dữ liệu lớn và xem nó hoạt động như thế nào.  Bạn cũng có thể t inh 

chỉnh mô hình của mình bằng các ngôn ngữ khác.  Sau khi đào tạo 

xong, bạn có thể sử dụng nó trên các bộ dữ liệu nâng cao.  Quá 

trình này phức tạp hơn một chút, nhưng nó đáng để nỗ lực.  

Trong khi tinh chỉnh Mô hình BERT, điều quan trọng cần lưu ý là 

việc sử dụng các mô hình dựa trên máy biến áp đã được áp dụng 

rộng rãi trong lĩnh vực này. Miễn là tập dữ liệu đào tạo của bạn có 

khối lượng dữ liệu lớn, bạn sẽ có thể tinh chỉnh mô hình.  Điều này 

sẽ cải thiện hiệu suất của nó. Một số lượng lớn các nhà nghiên 

cứu đã sử dụng kỹ thuật này.  Việc sử dụng nó trong xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên đã thay đổi thế giới ngôn ngữ.  



Thư viện Huggingface Transformers đã được phát triển để tinh 

chỉnh các mô hình BERT. Kiến trúc nhiều lớp và mạng nơ-ron sâu 

khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên. Với thư viện này, bạn có thể đào tạo và tinh chỉnh mô hình 

khi bạn cần. Nếu bạn muốn tối ưu hóa mô hình của mình, bạn có 

thể bắt đầu bằng cách tinh chỉnh nó. Đối với BERT, bạn có thể sử 

dụng các thư viện Huggingface để điều chỉnh mô hình ngôn ngữ.  

Như với tất cả các mô hình ngôn ngữ, BERT sử dụng phần mã hóa 

của máy biến áp để xây dựng mô hình của nó.  Đây là điểm khác 

biệt quan trọng so với GPT, sử dụng máy biến áp một chiều trong 

quá trình đào tạo. Ngoài ra, các mô hình GPT có trường hợp sử 

dụng nâng cao hơn. GPT được đào tạo về dữ liệu văn bản web, 

được lấy từ các bình luận trên Reddit.  Nó đã được đào tạo trên 

nhiều bộ dữ liệu và đã cho thấy những kết quả đáng kể. 

Thư viện BERT sử dụng kiến trúc máy biến áp quy mô lớn. Mô 

hình BERT được xây dựng trên các mô hình ngôn ngữ có quy mô 

lớn, có thể mở rộng. Ngoài việc sử dụng để hiểu ngôn ngữ, các mô 

hình BERT còn hữu ích cho việc nhận dạng giọng nói và xử lý hình 

ảnh. Và vì chúng được đào tạo về bộ dữ liệu quy mô lớn nên 

chúng dễ hiểu hơn nhiều. Thư viện GPT cũng rất dễ tùy chỉnh.  

Một mô hình BERT được đào tạo trước cũng có thể được sử dụng 

cho các nhiệm vụ dành riêng cho miền.  Trong các nhiệm vụ này, 

mô hình BERT được đào tạo có thể học phong cách và ngữ pháp 

của một miền cụ thể. Nếu một đại diện dịch vụ khách hàng trò 

chuyện với khách hàng, cách phân bổ ngôn ngữ sẽ rất khác so với 

trong sách giáo khoa. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc đánh 

giá sản phẩm. Đây là một lợi ích chính của khung BERT.  

 


