
Công nghệ sẽ xâm lấn cuộc sống của 

chúng ta trong năm 2022 

Chúng tôi đã trở lại: Thực tế ảo, còn được gọi với tên mới là 

metaverse (siêu vũ trụ), sẽ sớm trở thành hiện thực. Ngôi nhà 

thông minh cũng sẽ như vậy. 

Hàng năm, tôi xem xét công nghệ tiêu dùng mới nhất và hướng 

dẫn bạn những thứ cần mua. 

Nhiều "xu hướng" này được lặp lại vì công nghệ cần thời gian để 

trưởng thành trước khi chúng ta thực sự muốn nó. Điều này đúng 

cho năm nay. Bạn có thể đã nghe nói về một số xu hướng mà các 

công ty công nghệ đang thúc đẩy vào năm 2022. 

Thực tế ảo là công nghệ cho phép bạn đeo mũ đội đầu ngốc 

nghếch khi xoay người xung quanh bộ điều khiển trong các trò chơi 

3-D. Công nghệ này, được Mark Zuckerberg, người sáng lập 

Facebook, đổi thương hiệu và các công nghệ khác là "The 

Metaverse", dự kiến sẽ trở lại hàng đầu một lần nữa trong năm nay. 

Nhà thông minh cũng sẽ là một loại nóng. Công nghệ này cho phép 

bạn điều khiển các thiết bị gia dụng của mình bằng lệnh thoại hoặc 

bằng cách chạm vào nút trên điện thoại thông minh của bạn. Công 

nghệ này đã có mặt trong ngôi nhà của chúng ta hơn một thập kỷ và 

ngành công nghiệp công nghệ đã cố gắng làm cho nó trở nên phổ 

biến hơn. Những sản phẩm này cuối cùng có thể cảm thấy thiết thực. 

Một thiết bị sức khỏe kỹ thuật số theo dõi hoạt động thể chất của 

chúng ta và chẩn đoán mọi bệnh tật có thể xảy ra là một công nghệ 

định kỳ khác. Các nhà sản xuất ô tô đã nói về ô tô điện trong một 

thời gian dài. Hiện họ đang tăng tốc nỗ lực để đạt được mục tiêu 

quốc gia là loại bỏ tất cả ô tô chạy bằng xăng  vào năm 2030. 

Đây là bốn xu hướng công nghệ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của 

chúng ta trong năm 2018. 
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1. Chào mừng đến với metaverse 
Các nhà công nghệ đã hình dung ra một tương lai nơi thực tế ảo 

đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng 

ta như thực tế vật lý trong hơn một thập kỷ. Ý tưởng là chúng ta sẽ 

dành nhiều thời gian trong không gian ảo để tương tác với bạn bè 

và đồng nghiệp, và chúng ta cũng sẽ chi tiền ở đó để mua quần áo 

và các vật dụng khác cho hình đại diện kỹ thuật số của chúng tôi. 

Matthew Ball, một nhà đầu tư mạo hiểm và là tác giả đã viết nhiều về 

metaverse, nói rằng "chúng ta đang ở trong một môi trường mà mọi 

người nhiều lần mỗi ngày gửi đi một hình ảnh phản ánh chính họ."  

Giai đoạn tiếp theo lấy biểu diễn trực quan này và kích thước.  

Hình đại diện cho phép bạn thể hiện bản thân trong một môi trường. 

Điều này giống như một cái gì đó từ một bộ phim khoa học viễn 

tưởng. Tuy nhiên, metaverse đã trở nên thực tế hơn vào năm 2022. 

Một, công nghệ đã được cải thiện. Năm ngoái, Facebook đã công 

bố đổi tên thành Meta , sau khi bán được 10 triệu chiếc tai nghe 

thực tế ảo, Quest 2. Đây là một cột mốc quan trọng. 

Một lý do khác là nhiều người trong chúng ta sẵn sàng và có thể chi tiêu nhiều 

cho bản thân kỹ thuật số của mình. NFTs (hoặc mã thông báo không thể sử 

dụng được) đã được rất nhiều nhà đầu tư mua. Đây là những đối tượng kỹ 

thuật số duy nhất có thể được mua bằng tiền điện tử. Eminem và các nhà đầu 

tư khác đã đầu tư hàng trăm nghìn đô la Tham gia câu lạc bộ du thuyền ảo 

Nhiều hơn nữa sẽ đến trong năm tới. Apple dự định sẽ tiết lộ tai nghe thực 

tế ảo của mình. Nó sẽ trông tương tự như kính trượt tuyết nhưng sẽ dựa 

trên một thiết bị điện toán khác để có sức mạnh tính toán.  

Google đã phát triển các sản phẩm thực tế ảo trong nhiều năm. Microsoft 

cũng cung cấp tai nghe thực tế ảo cho các doanh nghiệp , cơ quan chính 

phủ và cá nhân. 

Tùy thuộc vào sản phẩm và người mua chúng, metaverse vẫn có thể lỗi 

mốt. Carolina Milanesi là nhà phân tích công nghệ tiêu dùng tại Creative 

https://www.nytimes.com/2021/10/28/technology/facebook-meta-name-change.html
https://www.cnet.com/how-to/the-insane-bored-ape-yacht-club-nft-collection-explained/
https://www.nytimes.com/2021/12/30/technology/metaverse-virtual-reality-big-tech.html
https://www.microsoft.com/en-us/hololens/buy
https://www.microsoft.com/en-us/hololens/buy


Strategies. Cô nói rằng cô lo lắng nó có thể trở thành sự phản ánh về số ít 

những người có phương tiện để chăm sóc cho bản thân kỹ thuật số của họ. 

Cô nói rằng thị trường chèo thuyền bị chi phối "bởi những người đàn ông 

trung niên da trắng, thuộc tầng lớp thượng lưu." "Liệu có thể chuyển tất cả 

những thứ đó vào metaverse không?" 

2. Nhà thông minh. 
Các sản phẩm nhà thông minh như khóa cửa, bộ điều nhiệt và robot hút 

bụi đã có những bước phát triển đáng kể trong vài năm qua. Những thiết bị 

này có giá cả phải chăng và có thể được sử dụng với các trợ lý kỹ thuật số 

như Alexa của Amazon hoặc Trợ lý của Google và Siri của Apple. 

Hầu hết, ngôi nhà thông minh vẫn hỗn loạn. Nhiều sản phẩm nhà thông 

minh không tương thích với các công nghệ khác. Ví dụ: một số khóa cửa 

chỉ hoạt động với điện thoại Apple, không hoạt động với Android. Một số 

bộ điều nhiệt có thể được điều khiển bằng Trợ lý Google, không phải Siri. 

Các vấn đề lâu dài đã được tạo ra bởi sự thiếu tương thích. Khóa tương 

thích với Apple không hoạt động đối với người thuê nhà trong tương lai 

hoặc thành viên gia đình thích Android. Sẽ dễ dàng hơn nếu các thiết bị 

trong nhà của chúng ta giao tiếp với nhau. Ví dụ, một máy giặt nói với máy 

sấy rằng một tải lớn đã sẵn sàng để sấy. 

Các đối thủ lớn nhất của ngành công nghệ, Apple, Samsung và Google, đang 

cố gắng làm việc cùng nhau trong năm nay để biến những ngôi nhà thông 

minh trở nên thiết thực hơn. Họ sẽ phát hành và cập nhật công nghệ gia đình 

hoạt động với Matter. Tiêu chuẩn mới này cho phép các thiết bị nhà thông 

minh giao tiếp với nhau bất kể thương hiệu hay trợ lý ảo của chúng. Các tiêu 

chuẩn dự kiến sẽ được sử dụng bởi hơn 100 thiết bị nhà thông minh. 

Samantha Osborne, phó chủ tịch tiếp thị của SmartThings, một công ty tự 

động hóa gia đình do Samsung điều hành, tuyên bố rằng "tất cả chúng ta 

đều nói cùng một ngôn ngữ được xây dựng dựa trên các công nghệ đã 

được chứng minh". 

Khi bạn mua một mặt hàng như khóa cửa tự động trong năm nay, hãy nhớ 

tìm nhãn cho biết rằng nó tương thích với Matter. Trong tương lai, đồng hồ 

báo thức thông minh của bạn có thể báo đèn thông minh khi bạn thức dậy. 
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3. Sức khỏe được kết nối 
Fitbit và Apple Watch, cả hai tiện ích thể dục theo dõi nhịp tim và chuyển 

động của bạn, tiếp tục phổ biến. Các công ty công nghệ đang thử nghiệm 

các thiết bị đeo được nhỏ hơn trong năm nay để thu thập nhiều thông tin 

hơn về sức khỏe của chúng ta. 

Oura, một công ty công nghệ chuyên về sức khỏe và giữ gìn sức khỏe, 

vừa giới thiệu một mẫu nhẫn mới cho Oura Ring của mình. Nó được trang 

bị các cảm biến theo dõi nhiệt độ cơ thể và các chỉ số đo lường khác để dự 

đoán chu kỳ kinh nguyệt. Movano, một công ty khởi nghiệp khác trong lĩnh 

vực công nghệ y tế, đã trình bày một chiếc nhẫn tương tự tại CES. Nó kết 

hợp dữ liệu từ nhịp tim, nhiệt độ và các phép đo khác để giúp người đeo 

xác định các bệnh mãn tính tiềm ẩn. 

Các chuyên gia y học đã cảnh báo trong nhiều năm về sự nguy hiểm của 

công nghệ đối với sức khỏe. Dữ liệu có thể bị lạm dụng để chẩn đoán sai 

bệnh và khiến mọi người trở nên đạo đức giả mà không có ngữ cảnh thích 

hợp. Nếu các bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh Covid bán hết sạch là bất kỳ 

dấu hiệu nào, chúng tôi dường như đã sẵn sàng hơn để kiểm soát sức 

khỏe của mình. 

4. Xe điện 
Năm ngoái, Tổng thống Biden đã đặt ra một mục tiêu cao: Đến năm 2030 , 

một nửa số phương tiện giao thông của Mỹ sẽ được trang bị năng lượng. 

Các nhà sản xuất ô tô lớn đã phản ứng bằng cách thổi phồng ô tô điện tại 

CES tuần này. Hôm thứ Ba, Ford đã thông báo rằng họ sẽ tăng cường sản 

xuất mẫu xe bán tải chạy điện F-150 Lightning của mình. General Motors 

sẽ trình làng mẫu xe bán tải Chevrolet Silverado chạy bằng pin vào cuối 

tuần. Mercedes-Benz và các nhà sản xuất ô tô khác cũng đã chia sẻ kế 

hoạch phát hành ô tô điện trong những năm tới. 

Milanesi tuyên bố rằng trong khi ô tô điện đang được chú ý rất nhiều, hầu 

hết những người tìm kiếm xe chạy bằng pin trong năm tới vẫn sẽ bị thu hút 

bởi Tesla. Điều này là do vẫn chưa triển khai rộng rãi điện mặt trời, các 

trạm sạc cho xe điện, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Tesla đang đi 

trước đường cong bởi vì họ đã triển khai các trạm sạc trong nhiều năm. 
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