
Đặt con người vào trung tâm của AI 

Đại học Surrey đang thành lập một Viện hàng đầu sẽ tập hợp chuyên 

môn đa ngành để hiện thực hóa AI lấy con người làm trung tâm. 

Một chương trình máy tính có thể thông dịch và dịch ngôn ngữ ký hiệu 

thành giọng nói, tạo điều kiện tương tác trong thời gian thực giữa người 

nghe và người khiếm thính. Cảm biến gia đình có thể theo dõi và giám sát 

một người dân mắc chứng sa sút trí tuệ giai đoạn đầu, cho phép họ sống 

độc lập càng lâu càng tốt. Đây là hai ví dụ về công nghệ bắt nguồn từ trí tuệ 

nhân tạo (AI) và nghiên cứu máy học tại Đại học Surrey. Giờ đây, Viện AI mới 

lấy con người làm trung tâm, ra mắt vào mùa thu năm 2021, nhằm mở rộng 

quyền tiếp cận và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người bằng cách đặt mọi 

người vào trung tâm của các công nghệ AI trong tương lai trên toàn xã hội 

và đưa những công cụ có giá trị này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

Nền tảng AI vững chắc 

Trong hơn 30 năm, Trung tâm xử lý tín hiệu, giọng nói và thị giác (CVSSP) của 

trường đại học đã thực hiện nghiên cứu hàng đầu thế giới về nhận thức máy 

móc, cả về lý thuyết và thực hành, tạo ra các công nghệ AI đột phá cho phép 

máy móc hiểu thế giới xung quanh. thông qua nhìn và nghe. Năm 2021, 

CVSSP xếp hạng đầu tiên ở Vương quốc Anh và thứ ba ở châu Âu về nghiên 

cứu thị giác máy tính, theo Xếp hạng Khoa học Máy tính (CSRankings). 

Chuyên gia về thị giác máy tính, Giáo sư Adrian Hilton, đã là giám đốc của 

CVSSP trong 10 năm qua và là Giám đốc sáng lập của Viện Surrey về AI lấy con 

người làm trung tâm, hợp tác chặt chẽ với Giám đốc Chiến lược của Viện, 

Elizabeth James. Sự nhiệt tình của họ trong việc đưa AI đến với công chúng đã 

dẫn đến việc thành lập Viện đại học tổng hợp mới này tại Surrey. Theo Hilton, 

Viện sẽ thúc đẩy ranh giới của công nghệ AI vượt ra ngoài các giải pháp định 

hướng kỹ thuật cho các hệ thống AI hoạt động với và cho cá nhân và xã hội. 



Hilton cho biết: “Trong nhiều năm, trên toàn thế giới, trọng tâm là học cách 

xây dựng AI một cách hiệu quả và thiết kế các công cụ cho các mục đích cụ 

thể. “Đã đến lúc lật ngược tình thế và dẫn dắt nghiên cứu AI từ quan điểm 

con người, thay vì quan điểm công nghệ thuần túy”. 

Hilton giải thích rằng việc chuyển đổi sang nghiên cứu AI lấy con người làm 

trung tâm này sẽ làm phong phú thêm cuộc sống, trao quyền cho mọi 

người và giúp xây dựng một xã hội bình đẳng hơn, an toàn hơn và có trách 

nhiệm hơn. Bằng cách chứng minh cách AI về cơ bản có thể giúp đỡ mọi 

người, viện sẽ thúc đẩy và khuyến khích sự tin tưởng và rộng rãi hơn việc 

áp dụng tích cực AI như một động lực vì mục đích tốt. James cho biết: “Tầm 

nhìn của chúng tôi được truyền cảm hứng từ những thách thức lớn“ lấy con 

người làm trung tâm ”trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp 

quốc: hòa nhập xã hội và tài chính, giáo dục, y tế, công việc, công lý và sử 

dụng bền vững và có trách nhiệm các nguồn lực”. 

Đưa mọi người và AI lại với nhau 

Viện AI lấy con người làm trung tâm sẽ có sự tham gia của tất cả các khoa 

đại học, quy tụ hơn 300 nhà nghiên cứu từ các ngành, từ AI cơ bản, máy 

tính và khoa học dữ liệu đến sức khỏe, y học, nghệ thuật, khoa học xã hội, 

luật và kinh doanh. 

Viện sẽ hợp tác với các ngành công nghiệp, khu vực công, các tổ chức quốc 

gia và quốc tế với mục đích dẫn đầu khả năng AI trong tương lai của 

Vương quốc Anh bằng cách phát triển chuyên môn, thu hút các nhà nghiên 

cứu và đầu tư, đồng thời đào tạo nhân tài trong tương lai. Định hình tương 

lai của AI, Viện sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo sự 

lãnh đạo của Vương quốc Anh trong quá trình chuyển đổi sang một nền 

kinh tế dựa trên AI có trách nhiệm và bao trùm, Hilton nói. 



Cùng với việc tập hợp chuyên môn về lĩnh vực và AI hiện có, sự ra mắt của 

viện sẽ bổ sung thêm 12 vị trí học thuật mới để thúc đẩy sự phát triển 

trong hợp tác và tác động nghiên cứu miền AI. Ngoài ra, sẽ có nhiều cơ hội 

tiến sĩ và sau tiến sĩ cho các nhà nghiên cứu khởi nghiệp sớm. Viện sẽ xây 

dựng dựa trên chuyên môn về lý thuyết và thực hành AI cơ bản, với các 

chuyên gia miền và nhóm người dùng để hiện thực hóa các giải pháp AI lấy 

con người làm trung tâm và mang lại tác động. 

Mở rộng khả năng tiếp cận và thúc đẩy sự sáng tạo 

Mục tiêu chính của Đại học Surrey là đưa sự hiểu biết về AI và khoa học dữ 

liệu vào các chương trình giảng dạy trong toàn trường Đại học. Điều này sẽ 

cung cấp một khuôn mẫu làm việc cho các tổ chức khác để làm theo. Viện 

Surrey về AI lấy con người làm trung tâm dành riêng cho việc giáo dục, đào 

tạo và nâng cao kỹ năng cho mọi người trong ngành và khu vực công để sử 

dụng và hiểu tác động của AI đối với doanh nghiệp của họ. 

Hilton cho biết: “Về cơ bản, AI là một yếu tố thúc đẩy - nó mở rộng khả 

năng tiếp cận, giúp chúng ta sáng tạo hơn và sử dụng các kỹ năng trí tuệ 

và cảm xúc làm cho mỗi chúng ta trở nên độc nhất vô nhị. “Có rất nhiều 

quan niệm sai lầm về AI, và chúng tôi phải nỗ lực để đảm bảo rằng mọi 

người hiểu và nắm lấy những công cụ mạnh mẽ này”. 

James giải thích rằng AI tìm cách nâng cao năng lực của con người và cuối 

cùng sẽ trao quyền cho mọi người làm việc với khả năng tốt nhất của họ, giải 

phóng khỏi nhiệm vụ lặp đi lặp lại và thông thường có thể được tự động hóa. 

Định hình AI trong tương lai cho con người 

Viện sẽ khởi xướng và phát triển sự hợp tác nghiên cứu đa ngành, bao gồm 

các nghiên cứu mở rộng để hiểu đầy đủ về việc ra quyết định của AI, bảo 

mật dữ liệu và việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong AI. Các nhóm nghiên cứu 

của viện sẽ dẫn đầu sự phát triển của AI đáng tin cậy và có thể giải thích 



được, tập hợp chuyên môn của Surrey về luật và quản trị các hệ thống tự trị 

để khám phá đạo đức và việc sử dụng AI có trách nhiệm trên các nền văn 

hóa và xã hội khác nhau. Tiếp cận công bằng và toàn diện cho tất cả mọi 

người là rất quan trọng nếu các công nghệ được sử dụng để đạt được lợi 

thế tốt nhất của chúng. 

Hilton cung cấp một ví dụ. Ông nói: “Hiện tại, thường có cách tiếp cận 'một 

kích thước phù hợp với tất cả' để thông báo cho công chúng về các vấn đề 

sức khỏe. “AI có thể tạo ra thông tin chăm sóc sức khỏe phù hợp với các 

nền văn hóa, tôn giáo hoặc ngôn ngữ cụ thể, do đó mang thông tin có giá 

trị và được cá nhân hóa trực tiếp đến người yêu cầu.” 

Việc cá nhân hóa như vậy có thể mang lại nhiều trải nghiệm hàng ngày 

khác nhau, từ phương tiện truyền thông và tin tức được đưa tin riêng, đến 

giáo dục, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Những công nghệ này có một vai 

trò to lớn trong xã hội và vì lý do này, James nói rằng điều quan trọng là 

những công nghệ này phải được phổ biến theo cách duy trì sự tin cậy và 

tính toàn vẹn. “Đây cũng là những thuộc tính chính mà chúng tôi đang tìm 

kiếm ở những người muốn làm việc với chúng tôi.” 

Hilton cho biết thêm rằng trường đại học hoan nghênh các nhà vô địch về AI 

từ tất cả các ngành, những người nhiệt tình và có tư duy cầu tiến, đồng thời 

có thể mang đặc tính của AI lấy con người làm trung tâm trong tương lai. 

James nói: “Trọng tâm của tất cả là hiểu không chỉ cách chúng ta tương tác 

với AI mà còn là cách AI tương tác với chúng ta. tính toàn diện, đa dạng và 

công bằng.” 

Viện Surrey về AI lấy con người làm trung tâm đã được chính thức công bố 

bởi Hiệu trưởng của trường Đại học, Hoàng thân Công tước xứ Kent tại 

Cung điện St James ở London vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. 

. 


