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TÓM TẮT 
Trong bài báo này chúng tôi tiến hành nghiên cứu ứng dụng chatbot trong 

môi trường đào tạo đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên 
cơ sở nền tảng Power Platform của Microsoft với công nghệ No-code/Low-code. 
Kết quả nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm đã cho thấy chatbot hỗ trợ đào tạo 
được thiết kế đã hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng của 
hoạt động đào tạo và dễ dàng tích hợp vào nhiều môi trường tương tác khác 
nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Từ khóa: Chatbot, giáo dục đại học, nền tảng Power, tác tử ảo, hội thoại. 

ABSTRACT 
In this article, we have researched on the application of chatbot in the 

university training environment to improve the quality of education and training 
on the basis of Microsoft's Power Platform with No-code/Low-code technology. 
The results of research, design and testing have shown that the designed 
training support chatbot has been stable, meeting the requirements of 
improving the quality of training activities and easily integrated into many 
different environments in the field of education and training. 

Keywords: Chatbot, university education, Microsoft Power Platform, Virtual 
Agents, conversation. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, của học máy và học 

sâu đã thúc đẩy lĩnh vực chatbot (tác tử hội thoại) phát 
triển và ứng dụng hiệu quả vào nhiều lĩnh vực một cách 
nhanh chóng [1, 2]. Hình 1 cho thấy tốc độ phát triển và 
ứng dụng chatbot vượt bậc được công bố trong những 
năm gần đây [1]. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chatbot cũng được 
nghiên cứu và triển khai ứng dụng mạnh mẽ, nhất là trong 
hỗ trợ người dạy và người học, trong giảng dạy trực 
tuyến,… Các nghiên cứu nổi bật có thể kể đến công trình 

nghiên cứu [2], trong đó tác giả đã đề cập đến việc ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy sự phát triển chatbot ứng 
dụng trong giáo dục, trong [3] tác giả đã công bố kết quả 
ứng dụng chatbot vào hỗ trợ người học qua thiết bị di 
động, trong [4, 5] công bố nghiên cứu chatbot hỗ trợ người 
học hỏi và trả lời; trong [6, 7] nghiên cứu việc sử dụng 
chatbot vào hỗ trợ đưa ra tiêu chuẩn đánh giá, hoạt động 
đánh giá đối với người học, trong [8,9] đã ứng dụng 
chatbot hỗ trợ chỉ đường cho người học,  quản lý người 
học, chương trình giảng dạy,… Đặc biệt các nghiên cứu 
ứng dụng chatbot trả lời người học 24/7, hỗ trợ chỉ dẫn tài 
liệu, lựa chọn môn học, điểm danh tự động, trợ lý hỗ trợ 
người dạy, kiểm soát người học từ xa, giải đáp cho người 
học các thắng mắc về chế độ, chính sách qui định cho 
người học và còn nhiều hoạt động phong phú khác trong 
lính vực giáo dục và đào tạo được thực hiện hiệu quả hơn 
do có sự ứng dụng của chatbot. 

 
Hình 1. Tốc độ ứng dụng chatbot trong giáo dục và đào tạo 

Trên cơ sở các công bố và sự ứng dụng ngày càng phổ 
biến của chatbot vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong 
bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cứu xây dựng ứng dụng 
chatbot vào hỗ trợ việc học và giảng dạy trong môi trường 
đào tạo đại học trên cơ sở các công cụ, công nghệ mới là 
nền tảng Power Platform của Microsoft, nhất là công cụ 
Power Virtual Agents (PVA) và Power Automate. Phần còn 
lại của bài báo được phân bố như sau: phần 2 trình bày về 
kiến trúc cốt lõi của chatbot và công cụ phát triển chatbot 
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Virtual Agents của Microssoft, phần 3 trình bày việc thiết kế 
chatbot ứng dụng vào hỗ trợ dạy và học trong môi trường 
giảng dạy trường đại học với công cụ PVA, phần 4 trình bày 
các kịch bản thử nghiệm, kết quả và đánh giá, và cuối cùng 
là phần kết luận và tài liệu tham khảo. 

2. PHÁT TRIỂN CHATBOT VỚI CÔNG CỤ PVA 
2.1. Kiến trúc và các thành phần cơ bản của chatbot 

Chatbot thực chất là một chương trình cho phép con 
người tương tác với công nghệ bằng cách sử dụng nhiều 
phương thức nhập liệu khác nhau như giọng nói, văn bản, 
cử chỉ và va chạm. Đến nay chatbot thông minh đã có thể 
giao tiếp trực tiếp với con người [3-5]. Cấu trúc cơ bản, cốt 
lõi nhất của một tác nhân hội thoại của chatbot gồm các 
thành phần như hình 2 [3]. Nó bao gồm 3 thành phần cốt 
lõi là NLU (Natural Language Understanding), DM (Dialog 
Manager), NLG (Natural Language Generator). Ngoài ra nó 
còn có thành phần theo dõi ngữ cảnh CT (Context 
Tracking) và thành phần ghi ngữ cảnh CR (Context Record). 

 NLU: NLU là thành phần cốt lõi đầu tiên của tác nhân 
hội thoại. NLU gồm có các thành phần con là các bộ dò tìm 
chủ đề, phân tích ý định người dùng và liên kết thực thể. 
Nhiệm vụ của NTU là phản hồi về việc cung cấp biểu diễn 
ngữ nghĩa cho lời nói của người dùng mà trong đó việc 
phân tích cú pháp là nhiệm vụ chính. Đầu ra của NLU phải 
được đưa tới thành phần quản lý hội thoại DM.  

 DM: DM là bộ quản lý hội thoại. Nó gồm các thành 
phần con là cơ sở luật, cơ sở tri thức, thành phần phát sinh 
trả lời mạng nơ-ron và thành phần truy xuất thông tin trực 
tuyến. DM có nhiệm vụ nhận đầu vào của người dùng từ 
NLU, tạo ra phản hồi hệ thống ở mức khái niệm gửi tới bộ 
phát sinh ngôn ngữ tự nhiên NLG.  

 NLG: NLG có nhiệm vụ nhận một hành động giao tiếp 
từ DM và tạo ra một biểu diễn văn bản phù hợp. NLG có 2 
nhiệm vụ chính: i) lập kế hoạch nội dung với bộ lọc và bộ xếp 
hạng mức độ tương tác; ii) phát sinh ngôn ngữ dạng văn bản 
hoặc tiếng nói sử dụng bộ chuyển văn bản - tiếng nói.  

 
Hình 2. Kiến trúc cốt lõi của chatbot 

Chatbot có thể được phân loại theo nhiều cách khác 
nhau. Dựa trên các tiêu chí chatbot có thể được phân thành 
các loại theo chế độ tương tác, theo ứng dụng chatbot, 
theo luật hoặc AI và theo miền cụ thể hoặc miền mở [4]. Có 
3 cách tiếp cận để thiết kế chatbot:  

 Phương pháp tiếp cận dựa trên luật 

 Phương pháp tiếp cận dựa trên truy xuất 

 Phương pháp tiếp cận dựa trên sản sinh 

Mỗi cách tiếp cận có thể dựa trên các kỹ thuật khác nhau 
như: Parsing, Pattern Matching, AIML, Chatscript, Ontologies, 
Markov Chain Model, Artificial Neural Networks Models, 
Recurrent Neural Networks (RNNs), Sequence to Sequence 
Neural Model, Long Short-Term Memory Networks (LSTMs). 
Để thiết kế chatbot hiện có nhiều công cụ, môi trường, nền 
tảng phát triển như công cụ mã nguồn mở Rasa, RasaX, công 
cụ DialogFlow của Google,… và đặc biệt là công cụ PVA của 
Microsof với kỹ thuật No-code/Low-code cho phép dẽ ràng 
xây dựng được ứng dụng Chatbot và tích hợp vào các ứng 
dụng Web khác nhau. 

2.2. Công cụ xây dựng Chatbot PVA của Microsoft 
PVA là một trong 4 thành phần quan trọng của nền 

tảng Microsoft Power Platform (hình 3): Power BI, Apps, 
Power Automate, Power Virtual Agents. 

 
Hình 3. PVA là một trong 4 thành phần của MS Power Platform 

PVA cho phép người phát triển dễ dàng tạo ra các 
chatbot mạnh mẽ bằng cách sử dụng giao diện đồ họa 
thay cho cách dùng mã truyền thống. PVA giải quyết nhiều 
vấn đề lớn về xây dựng chatbot trong các ngành công 
nghiệp ngày nay. Nó giúp loại bỏ khoảng cách giữa các 
chuyên gia và các nhóm phát triển xây dựng chatbot cũng 
như độ trễ dài xẩy ra giữa các nhóm giải quyết bài toán và 
cập nhật chatbot để giải quyết bài toán đó. Nó cũng loại bỏ 
sự phức tạp của việc cho các nhóm tiếp xúc với các sắc thái 
của AI đàm thoại và nhu cầu viết mã phức tạp. Ngoài ra, nó 
còn giảm thiểu nỗ lực công nghệ thông tin cần thiết để 
triển khai và duy trì một giải pháp đàm thoại tùy biến. 

PVA bào gồm 3 thành phần chính: topic (chủ đề), entity 
(thực thể) và action (hành động) 

 Topic: Topic là các đường dẫn hội thoại rời rạc, khi 
được sử dụng cùng nhau trong một chatbot, cho phép 
người dùng trò chuyện với chatbot cảm thấy tự nhiên và 
trôi chảy một cách thích hợp. Một Topic có các cụm từ kích 
hoạt và các nút hội thoại. Cụm từ kích hoạt là các cụm từ, từ 
khóa và câu hỏi mà người dùng có thể sẽ nhập mà có liên 
quan đến một vấn đề cụ thể. Các nút hội thoại xác định 
cách chatbot sẽ phản hồi lại một cụm từ kích hoạt và nó 
phải làm gì. Để tạo Topic, PVA cho phép thực hiện các thao 
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tác sau: chọn Topic; chọn New Topic; chọn Trigger phrases; 
chỉ ra một hoặc nhiều Trigger phrases; khai báo chi tiết 
Topic; vào tên và các tùy chọn của Topic; lưu Topic vào 
danh sách Topic. 

 Entity: Entity để xác định một loại thông tin cụ thể từ 
phản hồi của người dùng. Mỗi Entity hoặc kiểu biến ánh xạ 
tới một kiểu cơ sở. Kiểu cơ sở xác định các toán tử mà người 
dùng sử dụng khi xây dựng một biểu thức logic với biến 
tương ứng. Biến có thể dùng để truyền giữa các Topic và nó 
thực sự hữu ích khi người dùng cấu trúc lại và phân tách 
các Topic thành các thành phần có thể sử dụng lại và muốn 
chuyển các biến qua lại giữa các Topic. Có hai loại Entity: 
Entity xây dựng sẵn, Entity xây dựng bởi người sử dụng.  

 Action: cho phép chatbot thực hiện một hành động 
bằng cách gọi một luồng Power Automate. Luồng giúp tự 
động hóa các hoạt động hoặc gọi các hệ thống phụ trợ. 
Các luồng có thể được gọi từ bên trong các chủ đề, dưới 
dạng một nút gọi hành động rời rạc hoặc người dùng có 
thể sử dụng các luồng đã được tạo trong môi trường Power 
Apps hoặc Authoring Canvas của PVA. 

Để xây dựng một chatbot với PVA, người phát triển cần 
phải thực hiện các bước sau (hình 4): Tạo môi trường 
chatbot mới; xây dựng các thực thể;  xây dựng các chủ đề; 
xây dựng hành động; phân tích và xuất bản cbot của người 
sử dụng.  

 
Hình 4. Các bước xây dựng một chatbot với công cụ PVA 

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHATBOT HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SỬ 
DỤNG PVA 
3.1. Mô tả hệ thống chatbot hỗ trợ đào tạo 

Trong giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo đại học, có 
rất nhiều vấn đề mà ứng dụng chatbot sẽ đem lại hiệu quả 
cao hơn, nhất là các công việc có tính lặp đi lặp lại hoặc ít 
thay đổi. Với chatbot việc quản lý dạy và học, tư vấn, trả lời 
thắc mắc của sinh viên, giảng viên sẽ đơn giản hơn và có 
thể bất cứ khi nào (24/7) và ở đâu. Đặc biệt trong hỗ trợ 
sinh viên học tập và hỗ trợ giảng viên trong đào tạo trực 
tuyến. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi xây dựng 
một hệ thống chatbot để hỗ trợ người dạy và người học 
trong trường đại học. Cụ thể hệ thống chatbot nay có thể 
hỗ trợ đào tạo các công việc sau: 

 Thông tin về khoa và các giáo viên trong khoa 

 Kế hoạch và tổ chức đào tạo của trường 

 Thông tin về học phần và các nhóm học phần 

 Các tài liệu giáo trình của các môn học 

 Điều kiện bị cảnh báo học tập và buộc thôi học 

 Điều kiện tham gia kỳ thi kết thúc học phần 

 Cách tính điểm học phần và điểm TBC 

 Điều kiện xét bằng tốt nghiệp và các loại bằng tốt 
nghiệp 

 Các nhóm câu lạc bộ trong trường 

 Chế độ đãi ngộ của nhà trường đối với sinh viên 

 
Hình 5. Cấu trúc hệ thống Chatbot hỗ trợ đào tạo  

Hình 5 thể hiện mô hình chatbot hỗ trợ đào tạo. Hệ 
thống gồm các thành phần chính: 

 Chatbot: Có nhiệm vụ tiếp nhận vấn đề của người 
dung, thực hiện xử lý và đáp ứng người dung. 

 Bộ phận cập nhật nội dung: Thực hiện cập nhật các 
kịch bản, tình huống và nội dung mới cho chatbot. 

 CSDL và CSTT: Chứa cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức cho 
chatbot 

 Bộ phận quản trị: Quản trị chatbot. 

3.2. Thiết kế hệ thống chatbot với PVA 
Thiết kế hệ thống chatbot với PVA hỗ trợ đào tạo gồm 

hai thành phần chính: thiết kế Topic và thiết kế Entity  
(hình 6). 

 
Hình 6. Các chủ đề hỗ trợ đạo tạo 

a) Thiết kế các Topic: gồm hai loại 

 Các Topic hỗ trợ học tập: bao gồm các chủ đề hỗ trợ 
sinh viên tra cứu về các qui định đạo tạo như tra cứu điều 
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kiện tính điểm, điều kiện được thi học phần, số tiết nghỉ, 
học phí, điều kiện cấm thi… Chủ đề hỗ trợ đạo tạo và giảng 
dạy như tra cứu thời khóa biểu, điểm danh tự động, điều 
kiện chuyển ngành, tư vấn chọn học phần,… Chủ đề hỗ trợ 
cung cấp thông tin tài liệu học tập như tư vấn học trả lời 
kiến thức học phần, tư vấn chọn tài liệu học tập cho các 
chuyên ngành và các học phần,…. 

 Các Topic hệ thống: bao gồm các chủ đề câu hỏi đánh 
giá, câu hỏi tiếp tục, câu hỏi dự phòng, lời chào hỏi, lời tạm 
biệt, thông tin liên hệ giáo vụ và các phòng ban. 

b) Thiết kế các Entity 

Các thực thể của chatbot hỗ trợ đào tạo thể hiện như 
danh sách bảng 1 bao gồm các thực thể về học phần theo 
ngành (môn học), các thực thể lớp học, các thực thể về 
công việc cụ thể theo ngành và các thực thể hỗ trợ khác. 

Bảng 1. Danh sách các Entity trong chatbot 

Tên các Entity Mô tả các thành phần trong Entity 
Yes/No Đưa ra hai lựa chọn có và không cho người dùng 
LopKHMT Bao gồm một danh sách các lớp thuộc ngành khoa học 

máy tính 
LopCNTT Bao gồm một danh sách các lớp thuộc ngành công nghệ 

thông tin 
LopHTTT Bao gồm một danh sách các lớp thuộc ngành hệ thống 

thông tin 
LopKTPM Bao gồm một danh sách các lớp thuộc ngành kỹ thuật 

phần mềm 
Nganh Bao gồm các ngành trong khoa công nghệ thông tin 
MonHocCNTT Bao gồm các môn học thuộc ngành công nghệ thông tin 
MonHocHTTT Bao gồm các môn học thuộc ngành hệ thống thông tin 
MonHocKHMT Bao gồm các môn học thuộc ngành khoa học máy tính 
MonHocKTPM Bao gồm các môn học thuộc ngành kỹ thuật phần mềm 
JobCNTT Bao gồm một số công việc liên quan đến ngành công 

nghệ thông tin 
JobHTTT Bao gồm một số công việc liên quan đến ngành hệ thống 

thông tin 
JobKHMT Bao gồm một số công việc liên quan đến ngành khoa học 

máy tính 
JobKTPM Bao gồm một số công việc liên quan đến ngành kỹ thuật 

phần mềm 
TracNghiem Gồm các câu trả lời trắc nghiệm A, B, C, D 
Thời khóa biểu Gồm các thứ trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật 
CLB Gồm các loại câu lạc bộ có trong trường 
Các Entity có 
sẵn trong PVA  

Gồm các thực thể thể hiện cho một số đối tượng như: tốc 
độ, màu sắc, thành phố,… 

Hình 7, 8 là ví dụ chatbot của chủ đề tra cứu thời khóa 
biểu. 

 
Hình 7. Sơ đồ cấu trúc chủ đề xem thời khóa biểu 

 
Hình 8. Thiết kế chủ đề chatbot xem thời khóa biểu 

4. THỰC NGHIỆM 
PVA hỗ trợ nhiều môi trường tích hợp chatbot (hình 9). 

Trong bài báo này sẽ tiến hành các kịch bản thử nghiệm 
chatbot với môi trường Microsoft Teams và với một 
Website tùy biến. 

 
Hình 9. PVA hỗ trợ tích hợp chatbot với các môi trường khác nhau 

Để tiến hành thử nghiệm chatbot hỗ trợ đào tạo, 
chatbot phải được xuất bản (publish) tối thiểu 1 lần sử 
dụng công cụa publish của PVA. 

4.1. Thử nghiệm tích hợp chatbot với Microssof Teams 
Tích hợp công cụ chatbot vào môi trường Microsoft 

Teams theo hai trường hợp: Tích hợp vào một nhóm và tích 
hợp vào cuộc trò chuyện cá nhân. Một số kết quả thử 
nghiệm trong môi trường Microsoft Teams thể hiện như 
hình 10. 
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Hình 10. Kết quả một số thử nghiệm tích hợp chatbot với MS Teams 

4.2. Tích hợp và sử dụng công cụ chatbot vào các trang 
web bất kỳ 

Để tích hợp chatbot vào trang web bất kỳ của người sử 
dụng, PVA hỗ trợ công cụ cho phép thu được đoạn mã 
nhúng của chatbot để nhúng vào bất cứ trang web nào của 
người dùng. Trong thử nghiệm này chúng tôi nhúng đoạn 
mã vào trang web của khoa Công nghệ thông tin, Trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết quả chatbot xuất hiện 
biểu tượng trên trang web và được kích hoạt sử dụng như 
hình 11.  

 
Hình 11. Tích hợp chatbot hỗ trợ đào tạo với Website người dùng 

5. KẾT LUẬN 
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã thức đẩy sự phát 

triển chatbot lên tầm cao mới và được ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực, nhất là trong giáo dục đào tạo. Trong bài 
báo này, chúng tôi đã trình bày kết quả nghiên cứu làm chủ 
công nghệ PVA của Microsoft và ứng dụng xây dựng hệ 
thống chatbot hỗ trợ đào tạo trong các trường đại học, 
nhất là đào tạo trực tuyến. Kết quả thử nghiệm chatbot 
được xây dựng với nhiều kịch bản khác nhau cho thấy hệ 
thống chatbot đã thiết kế hoạt động ổn định, đáp ứng yêu 
cầu phục vụ các hoạt động đào tạo dạy và học khác nhau 
và có thể tích hợp chatbot vào nhiều website khác nhau. 
Với kết quả này, tương lai chúng tôi sẽ thực hiện hoàn 
chỉnh và triển khai thực tế ứng dụng chatbot để nâng cao 
chất lượng giáo dục và đào tạo của các trường đại học cũng 
như các cơ sở giáo dục khác. 
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