
Đánh giá xu hướng công nghệ năm 2021 - Blockchain, 

đám mây, mã nguồn mở 

Đây là thời điểm trong năm, khi các nhà văn và khán giả đều cảm thấy có 

nghĩa vụ nhìn lại năm vừa kết thúc và dự báo một năm mới bắt đầu. Chúng 

tôi đã tìm ra cách tốt nhất để đạt được thị phần công bằng của mình là xem 

lại những gì chúng tôi đã xác định là 5 xu hướng công nghệ chính cho 

những năm 20 rầm rộ vào năm ngoái, xem mọi thứ đang ở đâu và thử đưa 

ra một số phỏng đoán có học thức về nơi mọi thứ có thể đi đến. 

Để nhắc lại bối cảnh từ năm ngoái, những năm 20 ầm ầm ban đầu là 100 

năm trước , nhưng chúng ta có thể sắp được thấy một phiên bản mới của 

điều này. Và nếu đó là "một thời kỳ thịnh vượng kinh tế với một nét đặc 

trưng về văn hóa", thì cả khía cạnh kinh tế và văn hóa sẽ đều là dữ liệu. 

Dữ liệu đang định hình một nền văn hóa mới, mang lại một cách thức kinh 

doanh mới, một cách ra quyết định mới, các ứng dụng và cơ sở hạ tầng 

mới, đồng thời là động lực cho quá trình chuyển đổi sang AI. Dữ liệu là tâm 

điểm trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi về Big on Data, vì vậy, theo dõi 

các dự đoán của các nhà báo Andrew Brust và Tony Baer, đây là những 

điều chúng tôi cần theo dõi trong những năm 2020. 

Năm ngoái, chúng tôi đã xác định blockchain, đám mây, mã nguồn mở , trí 

tuệ nhân tạo và đồ thị tri thức là 5 động lực công nghệ quan trọng cho những 

năm 2020. Mặc dù chúng tôi không dự đoán năm 2020 sẽ diễn ra như thế 

nào, nhưng có vẻ như các dự đoán có thể không hoàn toàn đi đúng 

hướng. Hãy bắt đầu từ hôm nay với blockchain, đám mây và mã nguồn mở, 

cũng như theo dõi các biểu đồ tri thức và trí tuệ nhân tạo, cùng với đề cập 

đến các phát triển công nghệ liên quan đến Covid-19, trong những ngày tới. 
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Khoảnh khắc DeFi-hóa (Decentralized Finance) của Blockchain? 

Điều quan trọng rút ra từ đánh giá năm ngoái về công nghệ và hệ sinh thái 

blockchain là tiềm năng vẫn còn đó, nhưng vẫn còn một chặng đường dài 

phía trước, cả về mặt kỹ thuật và tổ chức và hoạt động của mọi thứ. Chúng 

tôi cho rằng điều này vẫn được giữ nguyên, nhưng như mọi khi, ma quỷ ở 

trong các chi tiết, vì vậy hãy đi sâu vào. 

Về mặt kỹ thuật, điều được cho là sự phát triển quan trọng nhất vào năm 

2020 đã hiện thực hóa gần như vào cuối năm nay: chuỗi Beacon Ethereum 

2.0 đã hoạt động. Hãy lùi lại một bước và giải thích điều này có nghĩa là gì 

và tại sao nó lại quan trọng. 

Ethereum là một mạng dựa trên blockchain giống như Bitcoin. Không giống 

như Bitcoin, mục tiêu của Ethereum là vượt ra khỏi vai trò là một loại tiền 

kỹ thuật số, trở thành nền tảng cho sự phát triển của tất cả các loại ứng 

dụng phi tập trung, hoặc dApps. Mặc dù giá trị của Ether, mã thông báo 

của mạng Ethereum, đã phát triển trong suốt năm 2020, nhưng mã thông 

báo này thực sự có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng, trái ngược 

với việc ngồi yên trong ví kỹ thuật số. 

Tuy nhiên, giống như Bitcoin, Ethereum chia sẻ một kiến trúc phi tập trung, 

đặt ra nhu cầu về sự đảm bảo mật mã và các giao thức phi tập trung an 

toàn để đảm bảo khả năng tồn tại của các giao dịch trên mạng. Đó là 

một mục tiêu dài giúp cho Ethereum thoát khỏi cách Bitcoin thực hiện điều 

này, dựa trên khái niệm về bằng chứng của việc làm (proof-of-work), và 

chuyển đổi sang một cách khác, được gọi là bằng chứng của cổ phần 

(proof-of-stake). 
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Từ Beacon Chain trở đi: Giai đoạn 0 khởi chạy mạng bằng chứng cổ phần với 

nhiều bổ sung kỹ thuật sắp được thiết lập để theo dõi. (Trenton Van Epps) 

Tháng 12 năm 2020 là thời điểm cái gọi là chuỗi Beacon được phát hành sau 

nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Beacon đặt mục tiêu trở thành xương 

sống của một chuỗi khối Ethereum mới, tuyên bố cạnh tranh với các mạng 

thanh toán đã được thiết lập như PayPal và Visa về tốc độ xử lý, đồng thời 

đánh bại chúng về tính minh bạch và tính hoàn thiện của thanh toán. 

Không ít hơn nếu chúng ta tính đến thực tế là có áp lực đáng kể của nhà 

đầu tư để đạt được cột mốc đó và Ethereum cần phải trải qua một quá 

trình chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới và điều đó luôn khó khăn. 

Tuy nhiên, điều đó dường như chưa ngăn được cái gọi là làn sóng DeFi, 

vốn chủ yếu dựa trên Ethereum. DeFi là viết tắt của Phân cấp Tài 

chính . Tóm lại, lời hứa của DeFi là có thể loại bỏ những người trung gian 

khỏi tất cả các loại giao dịch. Tương tự như năm 2017 là năm của ICO, 

năm 2020 là năm của DeFi. Rất nhiều sự tăng trưởng, một số trong số đó 

được đảm bảo, mặc dù đôi khi phần "phi tập trung" là một cách nói khoa 

trương hơn và quản trị vẫn là một điểm nhức nhối. 
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Một bước phát triển quan trọng khác chỉ nằm ở chỗ: Cơ quan quản lý Hoa 

Kỳ hiện cho phép các ngân hàng truy cập vào các blockchain công khai 

như Bitcoin hoặc Ethereum , giữ tiền từ các đường ray này trực tiếp hoặc 

thay mặt cho khách hàng và chạy một nút cho một blockchain công 

khai. Nói cách khác, nó cho phép họ tham gia tích cực. Chúng tôi kỳ vọng 

điều này, cùng với sự phát triển liên tục của Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân 

hàng Trung ương (CBDC) sẽ thúc đẩy sự quan tâm đến blockchain. 

Đám mây, Kubernetes và GraphQL 

Theo một cách nào đó, không còn nhiều điều để nói về quá trình chuyển đổi 

sang đám mây. Đúng, nó đang xảy ra, và hiển nhiên, cuộc khủng hoảng 

Covid - có thể đoán trước - đã đẩy nhanh nó. Có nhiều cách khác nhau để 

sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây - riêng tư, chung, kết hợp và đa đám mây - 

mỗi cách đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng tùy thuộc vào vị trí của mỗi 

tổ chức và mục tiêu của tổ chức đó là gì.  AWS đang dẫn đầu, Azure đang 

phát triển, Google Cloud đứng thứ 3, những người khác vẫn đang theo sau. 

Chúng tôi coi đây là kiến thức phổ biến, vì nó đã được đề cập rộng rãi, cả ở 

đây trên ZDNet và nói chung. Năm 2020 có mang lại điều gì mới không hay 

nó khiến chúng ta khôn ngoan hơn theo một cách nào đó? Có lẽ vậy. Một 

trong những điểm đáng chú ý trong cuộc thảo luận năm 2020 về đám mây là 

sức hấp dẫn của dữ liệu, khả năng tồn tại và hậu quả của việc có cơ sở dữ 

liệu và nền tảng quản lý dữ liệu hoạt động trong môi trường đa đám mây. 

Đồng thời, xu hướng liên tục của cơ sở dữ liệu như một dịch vụ (database 

as a service) - cơ sở dữ liệu được lưu trữ và quản lý hoàn toàn chạy trên 

đám mây, thường được cung cấp bởi chính các nhà cung cấp cơ sở dữ 

liệu - không có dấu hiệu chậm lại. Hoàn toàn ngược lại. Một thực tế thú vị 

https://www.marketwatch.com/story/crypto-prices-jump-after-u-s-regulator-says-banks-can-use-stablecoin-connect-to-blockchains-11609811050
https://www.marketwatch.com/story/crypto-prices-jump-after-u-s-regulator-says-banks-can-use-stablecoin-connect-to-blockchains-11609811050
https://www.marketwatch.com/story/crypto-prices-jump-after-u-s-regulator-says-banks-can-use-stablecoin-connect-to-blockchains-11609811050
https://www.investopedia.com/terms/c/central-bank-digital-currency-cbdc.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/central-bank-digital-currency-cbdc.asp
https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/digital-transformation-for-the-data-driven-enterprise%3a-the-case-for-multi-vendor-clouds
https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/digital-transformation-for-the-data-driven-enterprise%3a-the-case-for-multi-vendor-clouds
https://www.lastweekinaws.com/blog/multi-cloud-is-the-worst-practice/
https://www.lastweekinaws.com/blog/multi-cloud-is-the-worst-practice/


là phần lớn các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu thực hiện chuyển đổi sang 

đám mây thực hiện điều này bằng cách sử dụng Kubernetes . 

Lý do là rõ ràng: tính di động. Trên thực tế, đó là một cách nói khác, vì việc 

sử dụng Kubernetes cho dữ liệu và khối lượng công việc liên quan trên đám 

mây là khó và chỉ mang lại tính di động tối thiểu. Về mặt sáng sủa cho 

người dùng, đó là các nhà cung cấp thực hiện công việc nặng nhọc. Và đây 

cũng là điều thúc đẩy việc áp dụng Kubernetes, theo cách gián tiếp, theo 

Giám đốc điều hành Percona Peter Zaitsev. Cuộc khảo sát năm 2020 của 

Percona về việc áp dụng cơ sở dữ liệu xác nhận cả hai xu hướng. 

Một điều nữa có thể được coi là tác dụng phụ của việc áp dụng đám mây và 

những thay đổi về kiến trúc mà nó kéo theo, đó là việc áp dụng GraphQL như 

một API ngày càng tăng để truy cập cơ sở dữ liệu và nền tảng quản lý dữ 

liệu. Ngoài việc có Dgraph, một cơ sở dữ liệu được xây dựng xung quanh 

một biến thể GraphQL, ngày càng có nhiều cơ sở dữ liệu đang áp dụng 

GraphQL như một công dân hạng nhất khi nói đến quyền truy cập dữ liệu. 

Các giải pháp FaunaDB, MongoDB, Ontotext, Stardog và Yugabyte nằm 

trong số đó, với mức độ hỗ trợ và trưởng thành khác nhau. Tuy nhiên, thân 

thiện với nhà phát triển như GraphQL có thể gặp một số hạn chế khi được sử 

dụng làm lớp truy cập cơ sở dữ liệu, vì GraphQL không phải là SQL. 

Đặc tả GraphQL khá mỏng và mơ hồ khi nói đến những thứ như truy vấn, 

có nghĩa là người dùng không thể dễ dàng diễn đạt các truy vấn phức tạp 

và cách triển khai có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp. DataStax, gần 

đây đã gia nhập hàng ngũ các nhà cung cấp bổ sung hỗ trợ GraphQL cho 

Cassandra, đã thực hiện điều đó thông qua một lớp API mới gọi là 

Stargate, bao bọc và mở rộng GraphQL cho các hoạt động cơ sở dữ liệu.  
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Nguồn mở đang thắng, người tạo nguồn mở đang thua 

Nguồn mở đang chiến thắng, trong cơ sở dữ liệu và hơn thế nữa. Gartner 

dự đoán rằng đến năm 2022, hơn 70% ứng dụng nội bộ mới sẽ được 

phát triển trên cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và 50% các phiên bản cơ sở 

dữ liệu quan hệ độc quyền hiện có sẽ được chuyển đổi hoặc đang trong 

quá trình chuyển đổi. 

Đó là cơ hội mở đầu của chúng tôi cho năm 2020 và nếu có thì có vẻ như 

xu hướng đã tăng tốc. Việc sử dụng mã nguồn mở tăng lên trong khi nền 

kinh tế đi xuống và các công việc nguồn mở đang nóng hơn bao giờ hết.  

Phần mềm nguồn mở là một lợi ích cho các nhà phát triển sử dụng nó, vì nó 

làm giảm rào cản gia nhập và làm cho các kỹ năng của họ có thể chuyển 

giao được. Nhưng còn những nhà phát triển tạo ra phần mềm thì sao? 

Có vẻ như họ nhận được phần thô của thỏa thuận. Thực tế là trong phần 

lớn phần mềm mã nguồn mở trên một ngưỡng phức tạp nhất định, một 

nhóm nòng cốt gồm ít người thực hiện hầu hết công việc. Thực tế thực 

nghiệm này được sao lưu bằng phân tích trên dữ liệu Github. 

Chúng tôi đã nêu bật chủ đề này vào đầu năm 2020, sau bài báo trên New 

York Times về mối quan hệ giữa AWS và các nhà cung cấp nguồn mở 

thương mại. Wired tiếp tục với một bài báo khác nêu bật thử thách của 

những người tạo nguồn mở. Salvatore Sanfilippo, "nhà độc tài nhân từ" 

của Redis, từ bỏ vai trò của mình là một sự cố khác trong một chuỗi dài 

những người sáng tạo mã nguồn mở bị kiệt sức. 
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Các đường cao tốc thông tin kỹ thuật số mà doanh nghiệp thế kỷ 21 dựa 

vào được xây dựng dựa trên nguồn mở. Tuy nhiên, những người tạo mã 

nguồn mở nhận được kết thúc thô của thỏa thuận. 

Những người sáng tạo phần mềm nguồn mở nổi tiếng như Andre Staltz đã 

chỉ ra rằng những người tạo ra giá trị được tạo ra nhận được rất ít. Câu trả 

lời hoài nghi cho điều đó sẽ là mã nguồn mở không phải là một mô hình 

kinh doanh. Nhưng hậu quả của việc không có mã nguồn mở sẽ rất khó 

tưởng tượng. Ngoài sự công bằng, bản thân người dùng mã nguồn mở sẽ 

phải gánh chịu sự sụp đổ của hệ sinh thái. AWS và đám mây nói chung 

cũng được xây dựng trên nguồn mở. Vì vậy, các lựa chọn thay thế là gì? 

Sử dụng cẩn thận các giấy phép nguồn mở để tránh bị khai thác từ các 

nhà cung cấp không cho lại. Các mô hình kinh doanh theo hướng dữ liệu 

cân bằng giữa người tạo và người chọn. Phần mềm đạo đức và phần mềm 

Công bằng, tức là xem xét lại giấy phép nguồn mở. Đây là một số đề xuất 

mà mọi người đã đưa ra. Tuy nhiên, có vẻ như năm 2020 không phải là 

một năm đột phá đối với bất kỳ ai trong số họ. 

Mặt khác, chúng ta đã thấy một số chủ nghĩa thực dụng mới trong mã 

nguồn mở. Về phía các nhà cung cấp nguồn mở thương mại, có ý kiến cho 
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rằng điều mà các nhà phát triển thực sự quan tâm là tính khả dụng chứ 

không phải điều khoản sử dụng, tức là một API có thể truy cập tự do, 

không phải là một sản phẩm nguồn mở. 

Tất nhiên, DataStax là nhà cung cấp điển hình cho sự thay đổi này, cố gắng 

cân bằng giữa việc sửa đổi với AWS và kết nối lại với cộng đồng. Về phần 

mình, AWS đã tạo ra một nền tảng mới bằng cách ban hành thỏa thuận chia 

sẻ doanh thu với một nhà cung cấp mã nguồn mở - Grafana. Chúng tôi 

không thực sự biết lời kêu gọi có thể ảnh hưởng đến quyết định này đến 

mức nào, nhưng thấy đó là bước đầu tiên đúng hướng. Cần làm nhiều hơn. 

 

Đánh giá xu hướng công nghệ năm 2021 - AI, biểu đồ 

tri thức và hiệu ứng COVID-19 

Năm ngoái, chúng tôi đã xác định blockchain, đám mây, mã nguồn mở, trí 

tuệ nhân tạo và đồ thị tri thức là năm động lực công nghệ chính cho những 

năm 2020. Mặc dù chúng tôi không dự đoán năm 2020 sẽ diễn ra như thế 

nào, nhưng có vẻ như những dự đoán của chúng tôi có thể không hoàn 

toàn đi đúng hướng. 

Hãy bắt đầu lại từ nơi chúng ta đã dừng lại, thử nghiệm lại những phát 

triển trong các công nghệ quan trọng cho những năm 2020: Trí tuệ nhân 

tạo và biểu đồ tri thức, cùng với một đề cập danh dự đến các phát triển 

công nghệ liên quan đến COVID-19. 

CHIP AI, MLOPS VÀ ĐẠO ĐỨC 

Trong phần mở đầu của chúng tôi cho những năm 2020, chúng tôi đã đặt 

nền tảng để đánh giá mảng công nghệ dưới thuật ngữ chung là "trí tuệ 

nhân tạo". Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó để đề cập đến một số phát triển 

chính trong lĩnh vực này, bắt đầu với phần cứng. 
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Điều quan trọng cần ghi nhớ là sự gia tăng của khối lượng công việc máy 

học đã thúc đẩy việc sử dụng GPU, trước đây chủ yếu được sử dụng để 

chơi game, đồng thời khai sinh ra một loạt các nhà sản xuất hoàn toàn mới.  

Nvidia, công ty đã thống trị thị trường chip AI, đã có một năm rất hiệu quả. 

Đầu tiên, bằng cách tiết lộ kiến trúc Ampere mới của mình vào tháng 5, 

Nvidia tuyên bố điều này đã mang lại sự cải tiến khoảng 20 lần so với kiến 

trúc trước đó của Volt. Sau đó, vào tháng 9, Nvidia thông báo mua lại Arm, 

một nhà sản xuất chip khác. Như chúng tôi đã lưu ý sau đó, việc mua lại 

Arm của Nvidia củng cố hệ sinh thái của nó và mang lợi thế quy mô lên 

đám mây và mở rộng hướng điện toán rìa (edge computing). 

Tuy nhiên, như những người khác đã lưu ý, việc mua lại có thể phải đối 

mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý. Khu vực chip AI đáng được 

phân tích nhiều hơn, chúng tôi sẽ sớm bắt tay vào việc này. Tuy nhiên, một 

số tiến bộ đáng chú ý: Đối với Graphcore, vì đã huy động được nhiều vốn 

hơn và thấy các chip được triển khai trên đám mây và tại chỗ; Cerebras, vì 

đã tiết lộ chip AI quy mô wafer thế hệ thứ hai của mình; và Blaize, vì đã 

phát hành các sản phẩm phần cứng và phần mềm mới. 

Mặt phần mềm của mọi thứ cũng không kém phần sôi động, nếu không 

muốn nói là nhiều hơn. Như đã lưu ý trong báo cáo State of AI cho năm 

2020, MLops là một chủ đề chính. MLOps, viết tắt của các hoạt động máy 

học (machine learning operations), tương đương với mô hình DevOps dành 

cho máy học: Đưa chúng từ phát triển đến sản xuất và quản lý vòng đời 

của chúng về mặt cải tiến, sửa lỗi, triển khai lại, v.v. 
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AI đã đạt được tiến bộ vào năm 2020, bằng cách mở ra một cách tiếp cận 

toàn diện hơn. Nhưng nó cũng đã chứng kiến những thất bại. 

Một số dự án Github phổ biến hơn và phát triển nhanh nhất vào năm 2020 

có liên quan đến MLOps. Streamlit, giúp triển khai các ứng dụng dựa trên 

các mô hình máy học và Dask, thúc đẩy hiệu suất của Python và được vận 

hành bởi Saturn Cloud, chỉ là hai trong số rất nhiều ví dụ. AI có thể giải 

thích, khả năng làm sáng tỏ quyết định được đưa ra bởi các mô hình máy 

học, có thể không hoạt động như nhau nhưng cũng đang đạt được sức hút . 

Một chủ đề quan trọng khác là việc sử dụng máy học trong sinh học và 

chăm sóc sức khỏe. AlphaFold, hệ thống của DeepMind đã thành công 

trong việc giải quyết một trong những thách thức điện toán khó nhất trên 

thế giới, dự đoán cách các phân tử protein sẽ gấp lại, là một ví dụ điển 

hình. Nhiều ví dụ về việc AI có tác động trong sinh học và chăm sóc sức 

khỏe đã ở đây hoặc đang trong quá trình phát triển. 

Nhưng những gì chúng tôi nghĩ nên đứng đầu danh sách không phải là 

một thành tựu kỹ thuật. Đó là những gì được gọi là đạo đức AI, tức là 

những tác dụng phụ của việc sử dụng AI. Trong một diễn biến đang được 
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tranh luận gay gắt, Gần đây Timnit Gebru (Google) đã "từ chức".  Timnit 

Gebru một nhà lãnh đạo được kính trọng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên 

cứu đạo đức AI và là cựu đồng trưởng nhóm AI đạo đức của Google. 

Gebru về cơ bản đã "từ chức" vì đã phát hiện ra những sự thật khó 

chịu. Ngoài thành kiến và phân biệt đối xử, mà Gebru đặt ra không chỉ là tác 

dụng phụ của bộ dữ liệu phản ánh thành kiến trong thế giới thực, còn có một 

khía cạnh khác trong những gì công việc của cô ấy thể hiện đáng được nêu 

bật . Những hậu quả nghiêm trọng về môi trường mà sự tập trung vào các 

mô hình AI ngày càng lớn hơn và ngốn nhiều tài nguyên hơn gây ra. Việc 

DeepMind loại bỏ vấn đề để ủng hộ AGI nói lên nhiều về ưu tiên của ngành. 

AI, TRI THỨC VÀ ĐỒ THỊ 

Chúng tôi đã nói "các mô hình AI lớn hơn và ngốn nhiều tài nguyên hơn" 

và vấn đề này hoàn toàn phù hợp với một trong những thời điểm xác định 

khác của năm 2020 đối với AI: Mô hình ngôn ngữ (Language models). Bên 

cạnh việc tốn hàng triệu USD để đào tạo, những người mẫu này còn có 

một vấn đề khác: Họ không biết họ đang nói về cái gì, điều này sẽ trở nên 

rõ ràng nếu được xem xét kỹ lưỡng. Nhưng nếu đây là hiện đại của AI, thì 

có cách nào để cải thiện nó không? Các ý kiến khác nhau. 

Yoshua Bengio, Yann LeCunn và Geoffrey Hinton được coi là tổ tiên của 

học sâu. Một số người theo dõi quan điểm của Hinton, rằng cuối cùng mọi 

vấn đề sẽ được giải quyết, và học sâu sẽ có thể làm được mọi thứ. Những 

người khác, như Gary Marcus, tin rằng AI, theo cách mà nó hiện đang được 

kết hợp với học sâu, sẽ không bao giờ đi xa  hơn nhận dạng mẫu phức tạp. 

Marcus, người luôn nhất quán trong phê bình về học sâu và các mô hình 

ngôn ngữ dựa trên nó, có lẽ là người nổi bật nhất trong số các nhà khoa học 

và nhà thực hành thách thức trí tuệ thông thường ngày nay về AI. Trong 
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một cuộc gặp gỡ nổi tiếng vào tháng 12, 2019, Marcus và Bengio đã tranh 

luận về giá trị và khuyết điểm của học sâu và AI biểu tượng (symbolic AI). 

Đây cũng có thể là một thời điểm quan trọng vì một số phát triển đã trôi 

qua kể từ đó dường như chỉ ra sự thụ phấn chéo giữa thế giới học sâu 

dựa trên dữ liệu và thế giới dựa trên tri thức của AI biểu tượng. Marcus đã 

công bố một lộ trình tiến tới sự hợp nhất của hai thế giới, cái mà ông gọi là 

AI mạnh mẽ, vào đầu năm 2020. 

Với năm 2020, tác phẩm này có thể không nhận được sự hoan nghênh 

như bình thường, nhưng nó cũng không phải là một cảnh quay trong bóng 

tối. Marcus đã trình bày chi tiết về công việc này, cũng như nền tảng và ý 

nghĩa, trong một cuộc trò chuyện chuyên sâu mà chúng tôi tổ chức tại đây 

trên ZDNet. Dòng suy nghĩ của Marcus cũng không phải là số ít - những ý 

tưởng tương tự cũng có tên là Neurosymbolic AI. 
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Một mô hình kết hợp cho AI, kết hợp máy học và phương pháp tiếp cận 

dựa trên kiến thức, đang đạt được sức hút.  

Về phần mình, Bengio đã xuất bản công trình về các chủ đề như khai thác 

cấu trúc cú pháp để tạo mô hình ngôn ngữ tốt hơn, phân tích nhân tử kiến 

thức về quy trình và khai báo trong các hệ thống động lực học hoặc thậm 

chí học các quy tắc logic để lập luận trên biểu đồ tri thức vào năm 2020. 

Đây dường như là một sự công nhận hữu hình về sự thay đổi theo hướng 

đưa kiến thức và lý luận vào học sâu. 

Bản thân Marcus đã xác định vai trò quan trọng của đồ thị tri thức trong 

việc kết nối hai thế giới. Sơ đồ tri thức được cho là công nghệ được hiểu 

và phổ biến rộng rãi nhất hiện nay để biểu diễn và lập luận tri thức, ngoại 

trừ ngôn ngữ. Bên cạnh việc đạt đến đỉnh điểm trong chu kỳ cường điệu 

hóa AI của Gartner vào năm 2020, biểu đồ tri thức ngày càng được áp 

dụng trong các ứng dụng thực tế từ các công ty hàng đầu trong ngành đến 

các công ty tầm trung. 

Nhưng có một cách sử dụng đồ thị khác đã nở rộ vào năm 2020: Máy học 

đồ thị (Graph machine learning). Mạng nơron đồ thị hoạt động trên cấu trúc 

đồ thị, trái ngược với các loại mạng nơron khác hoạt động trên vectơ. Điều 

này có nghĩa trong thực tế là chúng có thể tận dụng thông tin bổ sung. 

Máy học đồ thị còn có tên: máy học hình học (geometrical machine learning), 

vì khả năng học từ dữ liệu phức tạp như đồ thị và điểm đa chiều. Các ứng 

dụng của nó vào năm 2020 rất thích hợp trong hóa sinh, thiết kế thuốc và 

sinh học cấu trúc. Sơ đồ tri thức và máy học đồ thị cũng có thể hoạt động 

song song. 
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HIỆU ỨNG COVID-19 

Không nghi ngờ gì nữa, năm ngoái được đặc trưng bởi sự ra đời của 

COVID-19. Mặc dù COVID-19 có thể đã xúc tác cho quá trình chuyển đổi 

kỹ thuật số, làm việc từ xa, các ứng dụng trong sinh học, chăm sóc sức 

khỏe, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu , nhưng không phải tất cả các tác 

dụng phụ của nó đều tích cực. 

COVID-19 cũng đã xúc tác cho các ứng dụng công nghệ như máy quét 

nhiệt, nhận dạng khuôn mặt, hộ chiếu miễn nhiễm và theo dõi tiếp xúc, 

việc sử dụng thường đi kèm với các chuỗi đính kèm. Mặc dù điều này 

không khác với các công nghệ khác, nhưng điều làm cho các ứng dụng 

công nghệ liên quan đến COVID-19 trở nên nổi bật là tính phổ biến và tốc 

độ triển khai của chúng. 

Giống như tất cả các trình điều khiển công nghệ khác, COVID-19 là một túi 

hỗn hợp cho sự tiến bộ và áp dụng công nghệ. Tuy nhiên, tốc độ của việc 

áp dụng các công nghệ liên quan có nghĩa là xã hội nói chung đang tụt hậu 

về một cuộc tranh luận có hiểu biết và sự hiểu biết đầy đủ về các tác động.  

Hãy hy vọng rằng năm 2021 có thể mang lại nhiều hơn nữa sự hòa nhập 

và minh bạch. 
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