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Trong bài thuyết trình này …	
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¨  Hướng nghiệp về Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên, Data science 

Trí tuệ nhân tạo  
(Artificial Intelligence, AI) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 

Khoa học dữ liệu  
(Data Science) 

-  Chọn ngành nào? 
-  Cần những kiến thức gì? 
-  Xu hướng nghề nghiệp ra sao? 



Ai đang hướng nghiệp cho bạn?	
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¨  Tác giả : Nguyễn Tuấn Đức đến từ Alt Inc.	

Năm 

Đại học Tokyo 
Cty Quảng cáo 

trực tuyến 
Cty Trí tuệ nhân tạo 

Alt Inc 

2003-2012 2012-2014 2014-2016 2016 ~ 

Công ty  
Game online 

Hệ điều hành,  
Trình biên dịch, 

 Máy tìm kiếm (Xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên – NLP) 

Dự đoán LTV, 
user sẽ trả tiền … 

(Data Science) 

Dự đoán click, tối 
ưu hoá banner 
(Data Science) 

Chatbot,  
tự động sinh  

hội thoại 
(NLP, AI) 

Có 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực NLP, Data Science, AI  
tại Nhật Bản  



Trí tuệ nhân tạo (AI) hot cỡ nào?	
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Hot products/software systems :  

- Các công ty lớn nhất về 
công nghệ tập trung vào AI, 
thuê nhiều kỹ sư AI 
 
- Các phần mềm AI bắt đầu 
thắng con người trên một 
số lĩnh vực 



Tóm lại Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì? 

AI 

Khai phá dữ liệu 
Xử lý ngôn ngữ 
 tự nhiên (NLP) 

Xử lý ảnh, video 

Xử lý tiếng nói 
(nhận dạng, tổng hợp) 

Suy luận dựa trên cơ 
sở tri thức 

Tự động lên kế hoạch 
(xe tự hành …) 

Tìm kiếm 
(Google, …) Dịch máy Lý giải 

ngôn ngữ 
Dự đoán 

KPI 
Dự đoán  

chứng khoán 
Gợi ý  

sản phẩm 

Tự tìm lỗi, 
dị tật 

… 

Dự đoán 
click 

Là ngành nghiên cứu nhằm giúp máy tính thông minh hơn và làm được nhiều việc hữu ích hơn 



Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu	
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¨  Hai ngành rất gần nhau	

Xử lý số liệu 
Dự đoán KPI 
Tối ưu hoá chi phí 
… 

Khoa học dữ liệu Trí tuệ nhân tạo 

Xử lý ký hiệu 
Xử lý ngôn ngữ 
Dịch máy 
Robotics 
… 



Cơ hội việc làm với AI/NLP/DS	
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¨  Rất nhiều cơ hội việc làm với lương cao 



Nhà tuyển dụng AI cần gì ở sinh viên mới ra trường?	
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¨  Chưa yêu cầu kinh nghiệm, nhưng cần có :  

Đam mê : ) 

Năng lực giải 
quyết vấn đề 

Kiến thức AI Kỹ năng lập trình 



Các kiến thức nên có để làm AI	
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Một trong các ngôn ngữ trên 



Ví dụ cụ thể : Alt Inc đang cần gì? 
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¨  Kỹ sư phần mềm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
¤ Các thuật toán tách từ, gán nhãn từ loại 
¤ Nhận diện danh từ riêng (named entities) 
¤ Trích xuất quan hệ (Relation extraction) 
¤ Tự động sinh hội thoại  
¤ … 

Mời đến  
phòng 204  

nhà T4  
để biết chi tiết!! 



Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe	
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Thank you! 

Liên hệ : 

http://www.alt.ai/corporate 

http://www.facebook.com/altvietnam 

vnjobs@alt.ai 

Địa điểm giao lưu : phòng 204, nhà T4 trong Ngày hướng nghiệp 


