
ELSA giúp hơn 13 triệu người học tiếng Anh cải thiện khả 

năng phát âm và kỹ năng nói với AWS
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English Language Speech Assistant 

(ELSA) là một ứng dụng trên thiết bị 

di động huấn luyện cách phát âm 

tiếng Anh có hỗ trợ AI cho 1,5 tỷ 

người học tiếng Anh nhằm cải thiện 

cuộc sống và sự nghiệp của họ. 

Trọng tâm chính của công nghệ là 

giúp người học với các vấn đề về 

phát âm và giảm trọng âm, sử dụng 

công nghệ nhận diện giọng nói nội 

bộ, phản hồi và học tập tự động.
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Trong lõi của ELSA, chương trình sử dụng Amazon Elastic

Kubernetes Service (Amazon EKS), được phân phối trên một số

trung tâm dữ liệu để nhanh chóng triển khai các cụm bảo mật. Tích

hợp với Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bằng cả

phiên bản dùng ngay và phiên bản theo nhu cầu để đảm bảo độ tin

cậy và duy trì mức chi phí thấp.

Với việc quản lý thông tin, ELSA chọn Amazon DynamoDB làm cơ

sở dữ liệu NoSQL chính và Amazon Relational Database Service

(Amazon RDS) làm cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Amazon Athena

được sử dụng rộng rãi để chạy các truy vấn và trích xuất thông tin

chuyên sâu quan trọng trong dữ liệu.

ELSA lưu trữ nội dung tại AWS Edge Locations bằng Amazon

CloudFront, giúp cải thiện tốc độ tải xuống và sự hài lòng của người

dùng. Nhờ khả năng mở rộng của AWS, ELSA có thể nhanh chóng

thiết lập dịch vụ đánh giá giọng nói toàn cầu trong khi cải thiện chất

lượng và thời lượng truyền phát.

ELSA sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI),

được xây dựng nhờ sử dụng những mô hình

mạng nơ-ron sâu được đào tạo dựa trên hàng

nghìn giờ dữ liệu đọc có trọng âm nội bộ và

giọng nói bản xứ để học cách sửa cách phát

âm, ngữ điệu và nhịp điệu.

ELSA cần UI/UX dễ sử dụng, cấu hình dịch

vụ và khả năng linh hoạt tùy chỉnh để xử lý

lượng dữ liệu lớn, số lượng người dùng cao

và nhu cầu xử lý khổng lồ.

Thách thức Giải pháp Lợi ích

Việc cung cấp dịch vụ đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh hiệu quả nhất cho 

người dùng của chúng tôi cần cơ sở hạ tầng CNTT toàn cầu, đáng tin cậy 

và linh hoạt. Khi làm việc với AWS, chúng tôi nhận được tất cả sự hỗ trợ 

cần thiết để thúc đẩy công nghệ AI và cung cấp ứng dụng ELSA Speak 

cho người dùng.
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• Duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin (CNTT) linh hoạt với các 

tính năng hoặc dịch vụ mới chỉ 

bằng một thao tác bấm nút

• Mở rộng ELSA với các vị trí toàn 

cầu của AWS

• Giảm tổng chi phí sở hữu tổng thể 

(TCO)

• Tăng tính khả dụng của ứng dụng 

với độ trễ thấp
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