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THƯ NGỎ
Trang điện tử Hướng nghiệp 4.0 (huongnghiep40.vn) ra đời với mục đích góp phần vào công cuộc định hướng nghề nghiệp cho 
các bạn học sinh THPT và sinh viên Việt Nam, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang bùng nổ mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Bằng việc cung cấp những thông tin đa chiều, thiết thực và bổ ích về các ngành nghề có sức nóng và tiềm năng phát 
triển bền vững trong tương lai dài hạn thông qua các tin tức tổng hợp cùng những góc nhìn sâu rộng của các chuyên gia uy tín ở 
nhiều lĩnh vực như hướng nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục, công nghệ thông tin, kinh tế, xã hội, tài chính ngân hàng…,
trang điện tử huongnghiep40.vn được kỳ vọng sẽ mang đến những kiến thức nền tảng hữu ích về các ngành nghề trong xã hội 
cũng như thị trường nhân lực
Việt Nam và thế giới.

Trang điện tử huongnghiep40.vn cam kết được xây dựng và phát triển với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Tất cả các bài viết và 
ebook được tổng hợp, đăng tải và
chia sẻ tại đây đều có thể xem và tải về miễn phí, với mục đích góp thêm những cơ hội làm giàu kiến thức cho tất cả mọi người.

Chúc bạn đọc có được những thông tin bổ ích và định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai.

Trân trọng,

Ban biên tập website huongnghiep40.vn

huongnghiep40.vn



Machine Learning

A branch of science that “trains” computers to be able to 
learn on their own, without the need to be specially 
programmed



Machine Learning Process

● Train computer by creating machine learning models using 
different algorithms, the test it

● The choice of algorithm depends on problem and the the type of 
data obtained and what task will be automated



Training Data

The sample of data used to fit the model. The actual dataset that we use 
to train the model. The model sees and learns from this data.



Validation Data

The sample of data used to provide an unbiased evaluation of a model 
fit on the training dataset while tuning the model.



Testing Data

The sample of data used to provide an unbiased evaluation of a 
final model fit on the training dataset.


