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Tóm lược 

Bối cảnh công nghiệp hiện nay tạo điều kiện cho 

việc tạo ra một lượng lớn dữ liệu, hầu hết trong số 

đó dường như vẫn chưa được phần lớn các doanh 

nghiệp khám phá. Bài báo này trình bày tổng quan 

tài liệu về các phương pháp luận được báo cáo 

trong các tài liệu khoa học khám phá giá trị tiềm 

năng của dữ liệu công nghiệp thông qua việc sử 

dụng các công cụ Máy học cho các mục tiêu liên 

quan đến hiệu quả năng lượng. Công việc này xác 

định và kiểm tra chi tiết các đóng góp khoa học 

được công bố cho đến nay. Tổng cộng 42 bài báo 

đã xuất bản được tìm thấy để trình bày những đóng 

góp ban đầu trong lĩnh vực này và giải quyết nhiều 

thách thức về hiệu quả năng lượng. Một phân tích 

mô tả được trình bày và chứng minh rằng số lượng 

các công trình được xuất bản trong lĩnh vực này 

đang tăng lên nhanh chóng. Phần lớn các đóng góp 

giải quyết những thách thức trong các ngành công 

nghiệp hóa dầu, cụ thể là trong sản xuất ethylene.  

Vẫn còn một số lượng rất hạn chế các bài báo đã 

xuất bản đề cập đến việc áp dụng các công cụ Máy 

học vào các mục tiêu liên quan đến năng lượng 

trong các loại hình công nghiệp khác. Nội dung kỹ 



thuật của tất cả các tài liệu đã xác định được xem 

xét kỹ lưỡng và các tính năng và mục tiêu chính 

của chúng được đánh dấu. Một số chủ đề quan 

trọng trong danh sách cuối cùng của các bài báo 

xuất hiện, giải quyết các thách thức như dự báo tiêu 

thụ năng lượng, phân tích năng lượng và tối ưu hóa 

năng lượng.  Một khuôn khổ đề xuất nhằm xác định 

các mục tiêu chính được báo cáo trên bộ 42 bài 

báo và các công cụ được đề xuất để giải quyết các 

vấn đề. Ngoài ra, khung này còn cung cấp một bản 

tóm tắt về các công cụ hiện có và tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc xác định các nhu cầu nghiên cứu 

trong lĩnh vực này.  

1. Giới thiệu 

Một đánh giá về các bài báo được xuất bản trong 20 

năm qua liên quan, trực tiếp hoặc gián tiếp, đến lĩnh 

vực quản lý năng lượng (Energy Management - EM) 

rộng lớn trong công nghiệp cho thấy, hầu như không 

có ngoại lệ, tất cả đều mô tả nhu cầu bức thiết về 

những cách hiệu quả hơn để tạo ra và sử dụng năng 

lượng sẵn có tài nguyên. Điều này là do ý thức ngày 

càng tăng về những nguy cơ tiềm ẩn của hoạt động 

con người đối với môi trường, và đặc biệt là ở giai 

đoạn mà sự cân bằng giữa dân số loài người, cung 

cấp điều kiện sống đầy đủ cho tất cả mọi người và 



việc suy giảm tài nguyên thiên nhiên đặt ra những 

câu hỏi và thách thức quan trọng. 

Do đó, số lượng các bài báo khoa học liên quan 

đến Quản lý Năng lượng (EM) trong công nghiệp 

ngày càng tăng và đóng góp vô số những phát triển 

mới trong lĩnh vực này. Điều này càng được thúc 

đẩy bởi các chính phủ trên toàn thế giới công nhận 

tầm quan trọng của Hiệu quả Năng lượng (Energy 

Efficiency - EE) và đưa ra nhiều sáng kiến như 

chương trình Ngôi sao năng lượng (Mỹ) (Energy 

Star, 1992), gói khí hậu & năng lượng năm 2020 

(EU) (European Commission, 2009), Kế hoạch 5 

năm lần thứ 13 về Phát triển Kinh tế và Xã hội 

(Trung Quốc) (China’s 13th Five Year Plan For 

Economic and Social Development) và các kế 

hoạch khác, mỗi mục tiêu tập trung vào một bối 

cảnh địa lý cụ thể. 

Mặc dù bối cảnh hiện tại đang thuận lợi cho việc 

phát triển các quy trình sử dụng năng lượng hiệu 

quả, nhưng vẫn còn thiếu nhận thức, kiến thức và 

kinh nghiệm chung trong ngành về cách thực hiện 

các khái niệm này. Các ưu tiên công nghiệp thường 

hướng tới các mục tiêu trước mắt hơn, và hiệu quả 

năng lượng hiếm khi là một trong những ưu tiên 

quan trọng nhất mà doanh nghiệp đặt ra. 



Một trong những thách thức quan trọng nhất đối với 

ngành sản xuất và chế biến trong bối cảnh này là 

làm thế nào để khám phá tiềm năng của dữ liệu 

được ghi lại. Lượng dữ liệu đang tăng lên nhanh 

chóng trong toàn ngành, do sự sẵn có phong phú 

của các cảm biến giá rẻ và nhu cầu cải tiến theo dõi 

và báo cáo quy trình. Việc tích lũy khối lượng lớn 

dữ liệu mang lại cơ hội lớn cho tất cả các lĩnh vực 

hoạt động và do đó, các doanh nghiệp đang ngày 

càng chú ý đến các công cụ Máy học (ML) như một 

con đường để khám phá tiềm năng của dữ 

liệu. Bình minh của Công nghiệp 4.0 và Trí tuệ nhân 

tạo (AI) nói riêng đã mang lại mối quan tâm mới đối 

với các công cụ Máy học và hiện có một động lực 

lớn trong tất cả các ngành để khám phá tiềm năng 

của ông cụ này. 

Máy học bao gồm nhiều công cụ mạnh mẽ tạo điều 

kiện cho việc trích xuất những thông tin chi tiết có 

giá trị từ dữ liệu thô (ví dụ: dự đoán lớp - class 

prediction, nhận dạng mẫu - pattern recognition), 

sau đó có thể được sử dụng để hỗ trợ doanh 

nghiệp cải thiện hoạt động và đưa ra các quyết định 

có tính cách chiến lược. 

Bài báo này khám phá việc sử dụng các công cụ 

Máy học trong các ngành công nghiệp sản xuất và 

chế biến cho các mục tiêu Hiệu quả Năng lượng 



(Energy Efficiency - EE), bằng cách xem xét các 

công trình có liên quan được xuất bản trong các tài 

liệu khoa học cho đến nay. Thông qua việc tìm kiếm 

tài liệu chi tiết, mục tiêu của đóng góp này là trình 

bày một đánh giá hiện đại về cách các công cụ Máy 

học đã được sử dụng để khám phá giá trị của dữ 

liệu và giải quyết các vấn đề chính liên quan đến 

Hiệu quả Năng lượng (Energy Efficiency - EE) công 

nghiệp và Quản lý Năng lượng (EM). Đặc biệt, các 

mục tiêu nghiên cứu sau được xác định: 

• Mục tiêu nghiên cứu 1: Xác định các bài báo 

khoa học liên quan đề cập đến chủ đề SDNLTK & 

HQ trong ngành thông qua việc sử dụng các công 

cụ ML (Phần 4.1); 

• Mục tiêu nghiên cứu 2: Nắm bắt mối quan tâm 

nghiên cứu trong lĩnh vực này và xác định các xu 

hướng và các ứng dụng chính (Phần 4.2); 

• Mục tiêu nghiên cứu 3: Mô tả các chiến lược sử 

dụng công cụ ML cho các thách thức liên quan đến 

SDNLTK & HQ trong ngành (Phần 4.3); 

• Mục tiêu nghiên cứu 4: Giải thích cách sử dụng 

các công cụ này để thu được những hiểu biết có ý 

nghĩa về các vấn đề SDNLTK & HQ (Phần 4.3); 

• Mục tiêu nghiên cứu 5: Xác định các mô hình 

trong nghiên cứu hiện tại và thiết lập một khuôn khổ 
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và hướng dẫn áp dụng các công cụ ML cho các vấn 

đề SDNLTK & HQ của các ngành sản xuất và chế 

biến (Phần 5.1); 

• Mục tiêu nghiên cứu 6: Xác định những thách 

thức và xu hướng mở trong nghiên cứu hiện tại 

(Phần 5.2). 

Tài liệu này nhằm mục đích trở thành tài liệu tham 

khảo cho cả giới học thuật và công nghiệp. Một mặt, 

nó nhằm mục đích xác định các chiến lược đã có và 

những lỗ hổng trong tài liệu, và do đó mở đường cho 

những đóng góp học thuật mới trong lĩnh vực 

này. Mặt khác, nó nhằm mục đích cung cấp triển 

vọng cho ngành về các tính năng của từng đóng góp 

để đánh giá rõ ràng về lợi ích tiềm năng của việc sử 

dụng nó trong bối cảnh công nghiệp cụ thể. 

Phần còn lại của bài báo được sắp xếp như sau: trong 

Phần 2, các công trình liên quan về EE công nghiệp 

được trình bày. Phần 3 mô tả phương pháp xem xét tài 

liệu được đề xuất. Kết quả tìm kiếm tài liệu được trình 

bày trong Phần 4 và được thảo luận trong Phần 5, nơi 

đề xuất một khuôn khổ cho việc sử dụng các công cụ 

ML trên EE công nghiệp. Cuối cùng, các kết luận của 

công việc này được trình bày trong Phần 6. 

Xin liên lạc với tác giả để có trọn bộ tài liệu nghiên cứu này. 
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