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SỨ MỆNH

Nghiên cứu và phát triển trí thông minh nhân tạo
cho ngôn ngữ Việt

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Kết nối người và máy qua ngôn ngữ Việt



▪ Knowledge Base: Hệ tri thức Việt do chúng tôi phát triển với hàng trăm

triệu “tri thức” về con người, địa điểm, tổ chức Việt, vượt trội hơn phiên bản
tiếng Việt của các hệ tri thức lớn trên thế giới như DBpedia, Wikidata, v.v.

▪ Natural Language Understanding (NLU): Nhờ áp dụng những nghiên

cứu mới nhất về học máy trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công cụ NLU của
chúng tôi có thể phân tích và hiểu được các câu lệnh phức tạp của người dùng.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ



▪ Khả năng phân tích ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt tuyệt vời

▪ Tính tùy biến cao

▪ Dễ dàng mở rộng tính năng mới

▪ Hỗ trợ hỏi đáp trên nền tảng của hệ tri thức

THẾ MẠNH CÔNG NGHỆ



Nghiên cứu:

▪ Đại học Công nghệ (UET) - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

▪ Viện nghiên cứu Max-Planck, CHLB Đức

Hạ tầng:

▪ Google: công nghệ nhận diện và tổng hợp tiếng nói chính xác nhất thế giới

▪ Amazon: cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới.

HỢP TÁC CÔNG NGHỆ



DỊCH VỤ

Chúng tôi tích hợp tính năng hội thoại thông minh giúp sản phẩm của bạn có thể

hiểu ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng

và nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp.



▪ Tiền thân là trợ lý ảo VAV – trợ lý ảo tiếng Việt phổ biến nhất sau Google Assistant.

▪ Tính năng:

• hỏi ngày tháng, sự kiện,

• hỏi thời tiết,

• điều khiển ứng dụng chơi nhạc,

• mô phỏng điều khiển tivi.

▪ Phiên bản ứng dụng KAMI dành riêng cho mùa thi THPT 2019 trên Play Store

SẢN PHẨM: TRỢ LÝ ẢO KAMI

Demo video

https://www.youtube.com/watch?v=9mnuuIHdp9g
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.nerd.kami&hl=en
https://drive.google.com/file/d/1Nm39F9T5buR4wVq7d2hP9EW6Ydm0BnJW/view


Bộ Thông tin và Truyền thông

Chúng tôi xây dựng hệ tri thức về danh nhân lịch sử Việt Nam. Người dùng có thể

truy vấn và hỏi đáp thông tin trên hệ tri thức này bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

KHÁCH HÀNG



BAN CỐ VẤN

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn

Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS. TS. Phan Xuân Hiếu

Giảng viên Đại học Công Nghệ,
chuyên gia về công nghệ hiểu
ngôn ngữ tự nhiên (NLU).

TS. Trần Quốc Long

Giảng viên Đại học Công Nghệ,
chuyên gia về học máy (ML).
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