
Dữ liệu Tổng hợp 

Theo Từ điển Thuật ngữ Khoa học và Kỹ thuật Craig McGraw -Hill, "Dữ 

liệu tổng hợp" đề cập đến dữ liệu sản xuất không thu được trực tiếp 

bằng phép đo. Nó là dữ liệu được tạo ra bằng cách phân tích và giải 

thích dữ liệu được tạo ra bằng các phương pháp khác.  Nói cách khác, 

nó là thông tin được tạo ra mà không có bất kỳ phép đo trực tiếp nào. 

"Loại dữ liệu này có thể hữu ích cho việc lập mô hình và mô phỏn g. 

Dưới đây là ba cách để sử dụng Dữ liệu tổng hợp. Cả ba sẽ giúp bạn 

tiết kiệm thời gian và tiền bạc.  

Dữ liệu tổng hợp được tạo ra bằng cách lấy dữ liệu được ghi lại tập 

trung và sao chép một số tính năng chính của nó.  Chìa khóa của loại 

dữ liệu này là vẽ các số từ một phân phối, có một số đặc điểm của dữ 

liệu thực. Sau đó, những dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các bộ 

phận nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.  Phương 

pháp này cũng hữu ích trong việc tạo báo cáo đặc biệt và các công cụ 

phân tích khác. Không nên sử dụng nó để phát triển các mô hình dự 

đoán hoặc phân tích dự đoán vì nó có thể không chính xác.  

Trong một cuộc khảo sát gần đây, Deloitte nhận thấy rằng những lo 

ngại về quyền riêng tư là thách thức phổ biến nhất trong các dự án 

AI. Công nghệ ngày càng trở nên phổ biến trong các ngành sử dụng 

lượng lớn dữ liệu, bao gồm y tế, tài chính, bán lẻ và ô tô.  Bằng cách 

cung cấp cho các công ty nguồn dữ liệu công khai, miễn phí, dữ liệu 

tổng hợp có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro về quyền riêng tư và mở ra 

cánh cửa để có được những hiểu biết sâu sắc hơn.  Và với ứng dụng 

rộng rãi của nó, dữ liệu tổng hợp có thể cho phép nhiều người hơn 

được hưởng lợi từ AI.  

Dữ liệu tổng hợp có thể được tạo ra trong nhiều ngữ cảnh khác 

nhau. Một trong những ưu điểm là  nó có thể được sử dụng trên nhiều 

loại dữ liệu và cấu trúc.  Trong bối cảnh doanh nghiệp, điều quan trọng 

là sử dụng mô hình dữ liệu có thể hoạt động với nhiều loại cấu trúc và 

kiểu dữ liệu. Một cân nhắc khác là lượng thông tin mà bạn muốn làm 

việc. Bạn nên tính đến số lượng thông tin nhạy cảm về quyền riêng tư 

mà bạn muốn lưu giữ. Bạn càng có nhiều dữ liệu, kết quả của bạn sẽ 

càng chính xác. 



Một ưu điểm khác của dữ liệu tổng hợp là nó có thể được sử dụng để 

nghiên cứu dữ liệu cá nhân và bí mật.  Nó cũng có thể được sử dụng để 

đào tạo AI. Lý do để sử dụng dữ liệu tổng hợp trong các dự án AI là vì 

nó rẻ và đáng tin cậy, điều này rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Tuy 

nhiên, việc thu thập dữ liệu trong thế giới thực có thể gặp rủi ro hoặc 

tốn kém. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải chạy mô phỏng 

trước khi dựa vào dữ liệu trong thế giới thực cho AI.  Đây là lý do tại 

sao nó rất có giá trị.  

Có rất nhiều lợi ích đối với dữ liệu tổng hợp.  Nó có thể được sử dụng 

để đào tạo trình điều khiển nhân tạo, thử nghiệm các thuật toán mới và 

phân tích các tình huống trong thế giới thực.  Đây cũng là một nguồn tài 

liệu có giá trị cho các nhà nghiên cứu, vì nó là  một nguồn dữ liệu không 

lặp lại và có sẵn với số lượng lớn.  Việc sử dụng dữ liệu tổng hợp trong 

các dự án AI có một số lợi thế.  Nó cho phép người dùng kiểm soát quá 

trình theo cách hiệu quả nhất có thể.  Nó có thể là một công cụ hữu ích 

cho các nhà khoa học trong một số lĩnh vực.  

Một ưu điểm khác của dữ liệu tổng hợp là nó có thể được sử dụng để 

kiểm tra các thuật toán.  Nó có thể được sử dụng cho các mục đích trực 

quan hóa, để kiểm tra khả năng mở rộng và tính mạnh mẽ cũng như 

đóng góp vào kiến thức của cộng đồng. Dữ liệu được tạo ra bằng cách 

sử dụng các phương pháp này có thể được chia sẻ với các nhà nghiên 

cứu khác. Ví dụ, nó có thể được xuất bản dưới dạng dữ liệu nguồn mở, 

vì vậy các nhà nghiên cứu có thể chia sẻ chúng với các nhà nghiên cứu 

khác. Đây là một lợi thế rất lớn đối với dữ liệu nguồn mở.  Nó cũng là 

một nguồn tài nguyên miễn phí có thể được phân phối tự do.  

Việc sử dụng dữ liệu tổng hợp là một giải pháp thay thế hữu ích cho dữ 

liệu trong thế giới thực.  Mặc dù dữ liệu trong thế giới thực thuận  tiện 

hơn cho việc nghiên cứu và phân tích, nhưng việc thu thập lại tốn kém 

và rủi ro. Đây là lý do tại sao nhiều công ty đang thử nghiệm với chất 

tổng hợp. Trên thực tế, dữ liệu nhân tạo là một cách tuyệt vời để kiểm 

tra và xác nhận các mô hình AI mới.  Họ có thể giúp bạn kiểm tra các 

thuật toán và đảm bảo độ tin cậy của chúng.  Vì vậy, làm thế nào để 

tổng hợp khác với dữ liệu thực tế?  

Là người dùng, bạn có thể dễ dàng so sánh dữ liệu tổng hợp và dữ liệu 

gốc. Bằng cách này, bạn có thể xác định cái nào có hiệu suất cao 



nhất. Đây là hai loại dữ liệu tổng hợp phổ biến nhất và chúng dựa trên 

các giả định khác nhau.  Vì vậy, có một số lợi thế cho cả hai.  Ví dụ, dữ 

liệu tổng hợp có thể được sử dụng để kiểm tra các thuật toán và hình 

ảnh. Và, nó có thể được sử dụng để tăng khả năng mở rộng và tính 

mạnh mẽ của hệ thống.  

 

 


