
Công nhận giá trị của các nhà khoa học dữ liệu 

Ngành khoa học dữ liệu đã xuất hiện, phát triển mạnh mẽ và phát triển 

nhanh chóng trong 20 năm qua với sự gia tăng của dữ liệu lớn, trí tuệ nhân 

tạo, học máy, thống kê và máy tính rẻ tiền. Về cốt lõi, khoa học dữ liệu là 

tích hợp các phương pháp, công cụ và công nghệ phù hợp từ các ngành 

khác nhau cho mục đích duy nhất là giải quyết một vấn đề dựa trên dữ liệu 

phức tạp trong một lĩnh vực cụ thể như kinh tế, kỹ thuật hoặc y học. Tất cả 

các thách thức khoa học dữ liệu bắt đầu với một câu hỏi. Chiến lược đầu 

tư tốt nhất là gì? Khi nào cây cầu này cần được thay thế? Tại sao một số 

người có phản ứng bất lợi với một giải pháp thích nghi? Một câu hỏi quan 

trọng là "những câu hỏi này đến từ đâu?" 

Hầu hết các câu hỏi phát sinh từ các chuyên gia lĩnh vực (domain expert). 

Điều này là trực quan cho các nhà kinh tế, kỹ sư và bác sĩ lâm sàng có 

kiến thức sâu sắc về các lĩnh vực cụ thể của họ. Họ biết các tài liệu khoa 

học và biết những khoảng trống ở đâu. Thật không may, xu hướng giữa 

các ngành đã được chuyên môn hóa. Điều này, cùng với sự mở rộng 

nhanh chóng về kích thước của các tài liệu khoa học, có nghĩa là các 

chuyên gia ngày càng không biết gì về các tài liệu quan trọng bên ngoài 

khu vực cụ thể của họ. Ví dụ, một kỹ sư cơ khí làm việc về công nghệ 

nano có thể không biết về các tài liệu kỹ thuật cơ khí trong công nghệ sinh 

học. Tương tự như vậy, một bác sĩ lâm sàng chuyên về tiêu hóa không có 

khả năng theo kịp những phát triển mới nhất trong thần kinh học. Tác động 

của chuyên ngành này là các câu hỏi được đặt ra không được thông báo 

bởi văn học trong các lĩnh vực khác. 

Là những người đặt câu hỏi, các chuyên gia lĩnh vực thường là các nhà 

khoa học dẫn đầu các nghiên cứu. Điều này tất nhiên có ý nghĩa. Một 

thách thức quan trọng đến từ cách các nhà khoa học dữ liệu tham gia. 

Thật không may, các chuyên gia lĩnh vực đôi khi xem các nhà khoa học dữ 

liệu là nhân viên dịch vụ. Điều này có nghĩa: nhà khoa học dữ liệu được 

tham gia dự án để thực hiện quản lý và phân tích dữ liệu và sau đó phát 

hành. Có một số vấn đề với cách tiếp cận này. Rõ ràng nhất là tầm quan 

trọng của việc thu hút các nhà khoa học dữ liệu sớm trong việc phát triển 

dự án nghiên cứu để thiết kế của nghiên cứu phù hợp với các phương 



pháp phân tích được sử dụng. Như nhà thống kê vĩ đại Sir Ronald A. 

Fisher đã từng nói, "Tham khảo ý kiến của nhà thống kê sau khi một thí 

nghiệm kết thúc thường chỉ đơn thuần là yêu cầu anh ta tiến hành khám 

nghiệm tử thi. Có lẽ anh ta có thể nói thí nghiệm đã chết vì cái gì." 

Quan điểm của các nhà khoa học dữ liệu (data scientist) là nhân viên dịch 

vụ (service personnel) đang mờ dần khi ngày càng có nhiều nghiên cứu 

khoa học dựa vào dữ liệu lớn để trả lời các câu hỏi. Thật công bằng khi nói 

rằng các nhà khoa học dữ liệu đang ngày càng được coi là những cộng tác 

viên thực sự tham gia vào việc thiết kế nghiên cứu, thực hiện, phân tích dữ 

liệu và giải thích và suy luận kết quả. Nhưng còn việc xây dựng câu hỏi 

khoa học thì sao? Điều này vẫn được thực hiện phổ biến nhất bởi các 

chuyên gia lĩnh vực. Các nghiên cứu khoa học sẽ như thế nào nếu các nhà 

khoa học dữ liệu đặt câu hỏi? 

Có một số lý do chính đáng để tin rằng các nhà khoa học dữ liệu có thể ở 

vị trí tốt nhất để hỏi và trả lời các câu hỏi khoa học. Đầu tiên, các nhà khoa 

học dữ liệu thường bất khả tri đối với lĩnh vực ứng dụng. Một nhà khoa học 

dữ liệu giỏi có thể di chuyển linh hoạt giữa công nghệ nano và công nghệ 

sinh học hoặc tiêu hóa và thần kinh học vì nhiều thách thức dữ liệu là như 

nhau. Điều này làm cho họ ít thiên vị hơn một chuyên gia lĩnh vực và có lẽ 

cởi mở hơn với các câu hỏi mà người khác có thể giảm giá hoặc không 

nghĩ đến. Thứ hai, các nhà khoa học dữ liệu là các chuyên gia về tích hợp 

và phân tích dữ liệu và kiến thức. Điều này có nghĩa là một nhà khoa học 

dữ liệu có thể xem xét các ngành bằng cách tích hợp dữ liệu và kiến thức 

từ các nguồn khác nhau bao gồm các ấn phẩm tạp chí từ các lĩnh vực 

khác nhau. Sự tích hợp này, và bất kỳ sự tổng hợp kết quả nào, có thể 

cung cấp các nguyên liệu thô để đặt câu hỏi mà các nhà lĩnh vực có thể 

không thể hiểu và nêu thắc mắc. Cuối cùng, có thể nhìn thấy và hiểu 

đường ống phân tích hạ lưu có thể giúp nhà khoa học dữ liệu nêu rõ các 

câu hỏi có thể được trả lời do đó cải thiện khả năng thành công. 

Đã đến lúc cần phải trao quyền cho nhà khoa học dữ liệu với các nguồn 

lực và vĩ độ để nói rõ các câu hỏi quan trọng và lãnh đạo các nhóm đa 

ngành trả lời những câu hỏi đó. Trao quyền thành công phải bao gồm một 

số yếu tố chính. Đầu tiên, các chuyên gia lĩnh vực cần nhận ra tiềm năng 



của cách tiếp cận bổ sung và chấp nhận các nhà khoa học dữ liệu là nhà 

lãnh đạo của các nghiên cứu khoa học. Thứ hai, chúng ta phải cung cấp 

các cơ hội tài trợ liên bang và tư nhân cho các nhà khoa học dữ liệu để có 

thể thu thập, tích hợp và tổng hợp dữ liệu và các nguồn kiến thức từ khắp 

các lĩnh vực. Ở đây mục tiêu là tạo ra những câu hỏi mới, đó là một sự 

thay đổi văn hóa từ tài trợ được thiết kế để thực hiện các nghiên cứu. Các 

câu hỏi là tiền tệ của khoa học và do đó phải trở thành một trọng tâm quan 

trọng của các hoạt động được tài trợ. Cuối cùng, chúng ta cần cung cấp sự 

công nhận và phần thưởng để khuyến khích các nhà khoa học dữ liệu đảm 

nhận vai trò nhà khoa học khoa học dữ liệu. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể 

nhận ra tầm nhìn này về cách tiếp cận không biên giới để xây dựng, hỏi và 

trả lời các câu hỏi khoa học có tác động lớn nhất đến xã hội. 


