
Phương pháp và kỹ thuật của Trí tuệ nhân tạo 

Có nhiều phương pháp khác nhau của trí tuệ nhân tạo. Bài viết này 

sẽ thảo luận ngắn gọn về các kỹ thuật dựa trên Tri thức, của Hệ 

thống chuyên gia, Logic mờ và các hệ thống. Những kỹ thuật này 

được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu từ nhiều 

nguồn. Những phương pháp này còn bao gồm Học máy (Machine 

learning) và Học sâu (Deep learning). Bài viết này sẽ khám phá sự 

khác biệt giữa các phương pháp này và cách chúng được sử dụng 

trong thực tế. Tài liệu này cũng sẽ bao gồm tầm quan trọng của 

việc kết hợp chúng với nhau. 

Trí tuệ nhân tạo 

Trong khi lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng, các ứng dụng 

của AI trong PSE ch ỉ mới bắt đầu. Lĩnh vực này bao gồm các lĩnh 

vực khác nhau bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lý luận logic, 

bằng chứng, hệ thống chuyên gia và công nghệ truy xuất thông tin 

thông minh. Mục tiêu cuối cùng của các nhà khoa học là tạo ra một 

cỗ máy AI tốt hơn con người ở gần như tất cả các nhiệm vụ nhận 

thức. Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm hiểu về tình trạng hiện tại của 

AI và cách cải thiện khả năng của doanh nghiệp bằng cách sử 

dụng công nghệ này. 

Phương pháp đầu tiên và quan trọng nhất của trí tuệ nhân tạo liên 

quan đến sự phát triển của các hệ thống chuyên gia. Các hệ thống 

này có thể bắt chước trí thông minh ra quyết định của các chuyên 

gia con người thông qua cơ sở kiến thức và các quy tắc lý luận và 

hiểu biết sâu sắc của họ. Một hệ thống chuyên gia càng có nhiều 

kiến thức trong cơ sở kiến thức của nó, nó sẽ càng hiệu quả. Có 

nhiều phương pháp và kỹ thuật AI khác nhau được sử dụng trong 

việc phát triển các hệ thống này. Dưới đây là một số kỹ thuật AI 

phổ biến nhất. Trong khi chúng có thể có vẻ áp đảo và phức tạp, 

tất cả đều có vị trí của chúng trong lĩnh vực này. 

AI đã là một động lực đằng sau sự bùng nổ hiệu quả trong thế giới 

kinh doanh ngày nay. Ví dụ, Uber sử dụng các thuật toán học máy 



tinh vi để tối ưu hóa các tuyến đường và gửi tài xế theo yêu cầu. 

Các công ty khác sử dụng AI bao gồm Google và Facebook. AI 

đang cải thiện dịch vụ của họ bằng cách xác định và loại bỏ các vấn 

đề phổ biến trong các ngành công nghiệp. Công nghệ đang thay đổi 

cách mọi người giao tiếp, vì vậy điều quan trọng là phải theo kịp. AI 

đang thay đổi cách chúng ta làm việc, giao tiếp và tiêu thụ thông tin. 

Hệ thống dựa trên tri thức 
Thuật ngữ "hệ thống dựa trên tri thức" lần đầu tiên được sử dụng 

vào những năm 1970 để mô tả các hệ thống chuyên gia sở hữu 

kiến thức, mặc dù được mã hóa cứng. Năm 1980, ứng dụng 

thương mại đầu tiên của khái niệm này đã được báo cáo, liên quan 

đến một hệ thống chuyên gia gọi là R1, được sử dụng để cấu hình 

máy tính VAX của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật số. Công nghệ 

này kết hợp một hệ thống chuyên gia với các cơ chế suy luận tự 

động để tái tạo các quá trình nhận thức mà một chuyên gia sẽ sử 

dụng để đưa ra quyết định. 

Hệ thống dựa trên tri thức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo được 

xây dựng để bắt chước chuyên môn của con người. Chúng sử 

dụng dữ liệu để xác định các giải pháp cho các vấn đề phức tạp và 

sử dụng kiến thức đó để tạo ra kiến thức mới. Các hệ thống dựa 

trên kiến thức điển hình chứa hai thành phần quan trọng: một cơ 

sở kiến thức với thông tin cần thiết và một công cụ suy luận đưa ra 

quyết định dựa trên cơ sở kiến thức. Ngoài việc có thể nhanh 

chóng hoàn thành các phân tích trong phạm vi của chúng, các hệ 

thống dựa trên kiến thức cũng thường có giao diện, cho phép 

chúng tương tác với con người. 

Các hệ thống dựa trên tri thức sử dụng các khái niệm trí tuệ nhân 

tạo để trích xuất kiến thức từ các nguồn khác nhau và hỗ trợ học 

tập, ra quyết định và hành động của con người. Trong khi các hệ 

thống dựa trên kiến thức lần đầu tiên được sử dụng trong các quy 

trình chẩn đoán và thử nghiệm, các hệ thống này ngày càng được 

sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp. Các cơ sở công nghiệp 

ngày nay phức tạp hơn, đòi hỏi các hệ thống giám sát tinh vi có thể 



xử lý các tình huống quan trọng về thời gian. Để đáp ứng những 

nhu cầu này, các hệ thống dựa trên kiến thức phải có khả năng 

hiểu dữ liệu và bối cảnh của nó. 

Hệ thống chuyên gia 
Có rất nhiều lợi thế của việc sử dụng các phương pháp AI và hệ 

thống chuyên gia. Các hệ thống này cực kỳ nhanh và có thể đưa ra 

quyết định phức tạp trong vài phút. Chúng có thể được sử dụng để 

đưa ra quyết định trong bất kỳ lĩnh vực nào và thường được đào tạo 

để học những điều mới với sự can thiệp tối thiểu của con người.  

Chúng cũng có thể tư vấn cho con người về các chủ đề khác nhau, 

chẳng hạn như các sản phẩm mới và cách thức mới để thực hiện 

một quy trình. Hệ thống chuyên gia cũng cực kỳ linh hoạt và có thể 

được sử dụng để phát triển cuộc trình diễn cho các sản phẩm mới. 

Một hệ thống chuyên gia sử dụng nhiều chuyên gia để thu thập và 

xác thực dữ liệu. Đề xuất kiến thức thường được thực hiện bằng 

cách kết hợp kiến thức của nhiều chuyên gia, chẳng hạn như các 

chuyên gia tên miền. Công cụ quy tắc sau đó được sử dụng để 

thực hiện các hành động được chỉ định trong quy tắc. Công cụ quy 

tắc có thể được tích hợp vào Expert System Shell, nơi xảy ra ba 

bước chính. Các bước sau đây là: 

Công cụ suy luận tích hợp kiến thức và sự kiện vào một quá trình 

duy nhất. Nó kiểm soát thứ tự của các quy tắc tạo và giải quyết 

xung đột khi có nhiều hơn một quy tắc được áp dụng. Một khi nó đã 

thu thập được thông tin cần thiết, hệ thống cung cấp một câu trả lời 

cho người dùng. Phương pháp này thường được gọi là suy luận 

(reasoning) và được sử dụng trong các hệ thống dựa trên quy tắc. 

Công cụ suy luận cũng có thể được sử dụng để tạo ra một giao 

diện người dùng sẽ nhắc nhở người dùng nhập thông tin cần thiết. 

Logic mờ 

Nói chung, việc sử dụng logic mờ đã được phát triển để ra quyết 

định và các vấn đề phức tạp khác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm 

kiểm soát máy cấp thấp hơn và các sản phẩm tiêu dùng. Các hệ 



thống mờ cho phép các chuyên gia đóng góp các quy tắc mơ hồ 

cho một nhiệm vụ cụ thể trong khi tinh chỉnh số các quy tắc này. 

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của các hệ thống mờ là 

trong lĩnh vực y tế, nơi dữ liệu chăm sóc sức khỏe và y tế thường 

chủ quan hoặc không rỏ ràng. Ở đây, chúng tôi khám phá những 

ưu điểm và nhược điểm của loại logic này trong các phương pháp 

và kỹ thuật AI. 

Một chức năng thành viên định lượng mức độ thành viên của một 

thể loại nhất định hoặc được đặt trong một tập hợp mờ. Đây là khái 

niệm cơ bản của logic mờ. 

Khái niệm xác suất có thể được điều chỉnh cho logic mờ. Xác suất 

mà một kết quả cụ thể có được dựa trên một tập hợp các đặc 

điểm, hoặc xác suất. Một tập hợp cổ điển có ranh giới rõ ràng, 

trong khi ranh giới của một tập hợp mờ là mơ hồ. 1.0 có nghĩa là 

sự thật tuyệt đối, trong khi 0.0 có nghĩa là sự giả dối tuyệt đối. Một 

hệ thống sử dụng logic mờ có khả năng hiểu được hiệu suất của 

một người trong một môi trường năng động và chính xác hơn một 

mô hình đơn giản. 

Mạng lưới thần kinh nhân tạo 
Khái niệm mạng lưới thần kinh nhân tạo đã phát triển từ những 

ngày đầu tính toán, khi Walter Pitts và Warren McCulloch phát triển 

các hệ thống mạch giống như chức năng não. Ngày nay, nhờ xu 

hướng xử lý dữ liệu song song và lớn, các mạng thần kinh nhân 

tạo đã vượt qua hiệu suất của con người trong các nhiệm vụ nhận 

dạng hình ảnh. Ngày nay, nghiên cứu về công nghệ này đang tiếp 

tục được cải thiện. Dưới đây là một số ứng dụng và thuật toán học 

tập phổ biến nhất được sử dụng trong các mạng thần kinh. 

Mạng lưới thần kinh hoạt động bằng cách sử dụng một số nguyên 

tắc để đào tạo. Đầu vào được giải thích bởi các tế bào thần kinh, 

và các quy tắc được xác định dựa trên chúng. Mỗi nút trong mạng 

nhận được một mục dữ liệu khác nhau, được nhân với trọng lượng 

liên quan và được thêm vào đầu vào. Khi giá tr ị đầu vào vượt quá 



giá trị ngưỡng, mạng thần kinh "bắn" và gửi tổng số đầu vào có 

trọng số của nó. 

Một mạng lưới thần kinh nhân tạo điển hình có ba lớp: một lớp đầu 

vào, một lớp ẩn và một lớp đầu ra. Mỗi lớp có thể chứa một hoặc 

nhiều tế bào thần kinh nhân tạo, và mỗi lớp có thể chứa nhiều lớp 

khác nhau. Càng có nhiều lớp, mô hình càng phức tạp. Mô hình càng 

có nhiều lớp, sự trừu tượng mà nó đạt được càng cao và cơ hội quá 

mức càng cao. Mặc dù có những lợi thế cho mỗi cách tiếp cận, cách 

tiếp cận tốt nhất cho một vấn đề cụ thể phụ thuộc vào mục tiêu. 

Blockchain 
Trí tuệ nhân tạo và học máy có thể trở nên đáng tin cậy hơn với 

việc sử dụng blockchain. Sử dụng sổ cái phân tán, blockchain có 

thể được sử dụng để tạo ra một môi trường học tập liên kết. Mọi 

quy trình, bao gồm thu thập và đánh giá dữ liệu, được ghi lại trong 

blockchain như một giao dịch. Bằng cách lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn, 

blockchain giúp đảm bảo rằng kết quả quyết định là hợp pháp. Một 

ứng dụng khác cho blockchain là trong quân đội. Các trung tâm 

hoạt động quân sự cần đưa ra quyết định kịp thời dựa trên nhiều 

nguồn tin tình báo. Blockchain có thể được sử dụng để xác minh 

rằng một nhóm các tác nhân duy nhất đang hoạt động trong cùng 

một trạng thái blockchain. Cuối cùng, điều này có thể giúp so sánh 

tốt hơn các quyết định. 

Một tính năng quan trọng khác của CI là trung tâm dữ liệu, là cốt 

lõi của bất kỳ môi trường đám mây hoặc IoT nào. Bằng cách sử 

dụng dữ liệu thị trường dựa trên blockchain, các công ty có thể 

tương tác với các nhà cung cấp giải pháp AI trong một môi trường 

phi tập trung và không đáng tin cậy. Các hệ thống dựa trên 

Blockchain giúp người dùng có thể đăng ký, tải lên dữ liệu và mua 

dịch vụ. Một hợp đồng thông minh thậm chí có thể cho phép một 

cơ chế phản hồi. Điều này có nghĩa là các công nghệ dựa trên 

blockchain có thể giúp các công ty cải thiện doanh nghiệp của họ 

và làm cho cuộc sống của con người tốt hơn. 



Blockchain có thể giúp các tổ chức xây dựng các ứng dụng học 

sâu bằng cách thiết lập nguồn gốc dữ liệu của các mô hình. Điều 

này đảm bảo rằng kết quả được tạo ra bởi các mô hình AI đáng tin 

cậy là chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra, blockchain có thể được 

sử dụng để chia sẻ dữ liệu một cách an toàn giữa những người 

tham gia không đáng tin cậy. Ví dụ, một mô hình AI có thể xác định 

một vụ tai nạn đường bộ sắp tới và chia sẻ thông tin đó với các 

bên khác để tránh tắc nghẽn giao thông. Bằng cách này, AI có thể 

cung cấp một dịch vụ để giảm tắc nghẽn giao thông, cải thiện an 

toàn đường bộ và tăng sức khỏe cộng đồng. 

 


