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Rút ra lý thuyết hàn lâm và các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực để 

khám phá các ứng dụng cho AI trong các bối cảnh khác nhau 

Khám phá các tác động đạo đức của AI khi nó liên quan đến kinh doanh, 

xã hội và cuộc khủng hoảng COVID 

Đưa ra lời khuyên về thực tiễn tốt cho những người thực hành đang tìm 

cách sử dụng AI trong công việc kinh doanh của họ  

 



1 - Nền tảng của AI 

Từ quá khứ xa xôi nhất của mình, nhân loại đã luôn tìm cách chế tạo 

những đồ tạo tác mô phỏng hoặc ít nhất là mô phỏng một số khía cạnh 

nhất định của những sinh vật thông minh và đặc biệt là trí thông minh. Trên 

thực tế, tất cả các huyền thoại và hiện thực liên quan đến automaton và 

homunculi chỉ là sự thể hiện khát vọng không thể cưỡng lại của con người 

để vượt lên chính mình trong mọi tầng lớp xã hội và đặc biệt là trong lĩnh 

vực trí tuệ. Chương này đi sâu vào định nghĩa của trí tuệ nhân tạo, lịch sử 

và sự tiến hóa của nó, các yếu tố có thể hình thành lý thuyết AI và hệ quy 

chiếu hiện tại trong lĩnh vực này. 

2 - AI: Phương pháp và Kỹ thuật. Hệ thống dựa trên tri thức 

Việc thu nhận, quản lý, xử lý và nâng cao kiến thức, cũng như xử lý hiệu 

quả và hiệu quả lượng dữ liệu khổng lồ, dữ liệu lớn bằng cách sử dụng 

các kỹ thuật học tập, đã trở thành một chức năng rất quan trọng của các 

ứng dụng hệ thống thông tin trong tổ chức để giải quyết các vấn đề với Trí 

tuệ nhân tạo. 

Tiến bộ công nghệ nhanh chóng đã được thực hiện cả trong các hệ thống 

dựa trên tri thức, bao gồm các hệ thống chuyên gia, các phương thức lập 

luận và thu nhận và quản lý tri thức, cũng như trong các Mạng thần kinh 

nhân tạo và các phương pháp xây dựng của nó, điều cần thiết để giải 

quyết tương ứng với các tài sản tri thức và Hiện nay, lượng dữ liệu khổng 

lồ trong các tổ chức. kịch bản khả năng ứng dụng. 

3 -Tác động của AI đối với kinh doanh, kinh tế và đổi mới 

Chương này, dựa trên đánh giá thư mục trước đó, cung cấp hướng dẫn từ 

các chuyên gia tư vấn cũng như xác định trước các thực tiễn chuyên môn 

được ghi chép về tác động tổng thể hiện tại của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

kinh doanh, kinh tế và đổi mới. 

Do đó, chương này thảo luận về vai trò của AI trong nền kinh tế tương lai 

khi xét đến sự gia tăng năng suất, đổi mới và sự trưởng thành về công 

nghệ. Do đó, sẽ chú ý đến thiết kế theo định hướng kinh doanh, các công 

cụ AI để mô hình hóa quy trình kinh doanh và những lợi ích của công nghệ 

AI. Nó cũng sẽ chỉ ra cách các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể duy trì 



khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh tế mới, phát triển các kỹ năng 

cần thiết để hiểu các tác động kinh tế của AI, xem xét những thay đổi mà 

các doanh nghiệp sẽ cần thực hiện để giải quyết các tác động kinh tế và xã 

hội của các ứng dụng quy mô lớn của AI. Ngoài ra, chúng tôi nêu bật tầm 

quan trọng; các lợi ích và ứng dụng của Học máy trong kinh doanh. 

Cuối cùng, kết luận đề xuất một chương trình nghiên cứu trong tương lai 

cho AI cho một số ngành nhất định (Chiến lược, Tiếp thị mối quan hệ, Dịch 

vụ, Sự chấp nhận của khách hàng, Sự chấp nhận của xã hội, Quản lý, Lực 

lượng lao động và Chủ nghĩa xuyên nhân loại). 

4 - Ý nghĩa của AI cho tương lai của công việc 

Trong suốt quá trình lịch sử, con người đã cố gắng tìm cách cải thiện chất 

lượng cuộc sống và làm cho công việc của họ trở nên dễ dàng hơn, và 

điều đó đòi hỏi sự đổi mới và gần đây là công nghệ. 

Chỉ trong vòng ba thập kỷ, sự xuất hiện của Internet, mạng xã hội, điện 

thoại di động, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an ninh mạng, robot hoặc 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những thay đổi to lớn, sâu rộng trong thế 

giới việc làm. Sự xuất hiện của họ đã mang lại những thay đổi trong sản 

xuất, trong nền kinh tế và tài chính, ở các thành phố, thương mại, chăm 

sóc sức khỏe, nông nghiệp, giáo dục, v.v. Tất cả những điều đó đã thay đổi 

cách chúng ta làm việc, tiêu dùng và giao tiếp với nhau, chuyển từ quan hệ 

mang tính cá nhân cao sang quan hệ giữa người và máy. Sự thay đổi công 

nghệ mà chúng ta đang trải qua cho thấy một sự chuyển đổi đột phá trong 

các hình thức và hiểu biết về công việc trong tương lai. 

5 - Tích hợp AI trong Chiến lược Chuyển đổi Kỹ thuật số 

Tốc độ áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay khác nhau giữa các công ty 

và ngành, vì nó đòi hỏi nghiên cứu bổ sung về dữ liệu, kỹ năng, số hóa quy 

trình làm việc và năng lực thích ứng với các quy trình của tổ chức. Điều 

này làm cho AI và quản lý tri thức để ra quyết định của người quản lý có 

liên quan cao, bên cạnh nhận thức về cách phát triển Kế hoạch chiến lược 

chuyển đổi kỹ thuật số trong Khung chiến lược kinh doanh kỹ thuật số. Tất 

cả những điều này là cần thiết và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với 

bất kỳ công ty và lĩnh vực nào. 



Tuy nhiên, AI đã tăng cường nhu cầu đối với cách tiếp cận này nếu chúng 

ta muốn tạo ra cơ hội mới cho chuyển đổi kỹ thuật số trong các công ty 

cũng như thách thức mới đối với các nhà quản lý quy trình chuyển đổi kỹ 

thuật số. 

Chương này trình bày ba khuôn khổ (Khung chiến lược kỹ thuật số, sự sẵn 

sàng của AI và tích hợp AI trong Mô hình chiến lược chuyển đổi kỹ thuật 

số) giúp giải quyết những thách thức mới của doanh nghiệp và một loạt đề 

xuất chiến lược-hoạt động cho phép một cách tiếp cận ban đầu và tương 

lai liên quan đến tích hợp AI, như mới các yếu tố công nghệ của Chiến 

lược chuyển đổi kỹ thuật số. 

6 - Nghiên cứu điển hình về các ứng dụng AI thực 

Các công ty đang có được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng AI và hệ 

thống máy học tự động. 

Chương này phân tích các phương pháp hay nhất của 11 lĩnh vực rộng lớn 

mà hầu hết sử dụng các công nghệ này để cải thiện hiệu quả, cá nhân hóa 

dịch vụ và tăng trưởng của họ. Chương này trình bày một số 'Các trường 

hợp sử dụng và ứng dụng AI trong mọi ngành và chức năng kinh doanh; 

đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ', đánh giá và triển khai các ứng dụng 

kinh doanh: Dịch vụ khách hàng, Người tiêu dùng: Tiếp thị và bán hàng, 

Năng lượng, tài nguyên và ngành công nghiệp, Dịch vụ tài chính và 

FinTech, Chính phủ và hành chính công, Khoa học đời sống và chăm sóc 

sức khỏe, HealthTech, Bán lẻ, Di động và bản thân - Lái xe ô tô, Nhân sự, 

Vận hành và Khởi động. 

7 - Điểm kỳ dị về công nghệ và các vấn đề đạo đức của AI 

Điểm kỳ dị về công nghệ là khả năng đạt được trí thông minh nhân tạo 

vượt trội hơn trí thông minh của con người, một trong những mô hình 

chính của cuộc sống đối với nhân loại ngày nay. Tuy nhiên, chỉ có ý kiến 

về việc liệu mục tiêu này có đạt được hay không, mà không có bất kỳ 

nghiên cứu cụ thể nào xác định khả năng diễn ra của sự kiện này hoặc nó 

có thể diễn ra như thế nào. Chương này đi sâu vào những câu hỏi áp dụng 

cho lĩnh vực kinh doanh. 


