
Nỗ lực Phòng chống Cháy rừng hỗ trợ bởi 
trí tuệ nhân tạo (AI) của California phải 
đối mặt với thách thức về dữ liệu 

Các cơ quan tiện ích của bang đang chạy đua để xây dựng các mô 

hình AI có khả năng xác định các sự cố thiết bị có thể gây cháy rừng 

 

PG&E cho biết họ đã đạt được một số thành công với các mô hình thị giác 

máy tính được thiết kế để xác định ô nhiễm chất cách điện và các dị 

thường khác trong cơ sở hạ tầng của mình. Trong hình trên, một nhân viên 

điều khiển một máy bay không người lái. ẢNH: PACIFIC GAS & ELECTRIC 

Các công ty tiện ích có trụ sở tại California đang ngày càng đầu tư vào trí 

tuệ nhân tạo để giảm thiểu cháy rừng nhưng cho biết họ đang vật lộn để 

thu thập đủ dữ liệu để đào tạo AI. 

Southern California Edison, San Diego Gas & Electric Co. và PG&E Corp. 

cho biết họ thấy nhiều hứa hẹn từ các thuật toán AI sử dụng hình ảnh 

được chụp bởi máy bay không người lái và các phương tiện khác để phát 



hiện những điểm bất thường trong cơ sở hạ tầng có thể dẫn đến cháy 

rừng. Tuy nhiên, họ nói rằng có thể sẽ mất nhiều năm để thu thập đủ dữ 

liệu để triển khai các thuật toán với quy mô lớn trên cơ sở hạ tầng của họ, 

nơi họ sẽ liên tục tăng cường kiểm tra thủ công. 

Gary Marcus, đồng tác giả của “Khởi động lại AI”, cho biết đây là một vấn 

đề phổ biến đối với các ngành công nghiệp thích hợp không có quyền truy 

cập “sẵn sàng đến chết với dữ liệu” (thảo luận một điều gì đó quá lâu và 

đến mức tẻ nhạt và tốn kém đến mức chủ đề không còn quan tâm). 

Todd Inlander, phó chủ tịch cấp cao về công nghệ thông tin và giám đốc 

thông tin của Nam California Edison cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có 

thể còn vài năm nữa, chúng ta sẽ gọi đó là khả năng thâm nhập lớn hơn. 

có khả năng xác định một số điều kiện cụ thể đã được đào tạo. 

Ông cho biết, việc phát hiện các điều kiện từ hình ảnh là một quá trình gồm 

hai bước, đầu tiên liên quan đến việc học thuật toán để xác định vật thể là gì 

(cực, cánh tay đòn, máy biến áp, chất cách điện), sau đó xác định xem một 

tình trạng nhất định, chẳng hạn như rỉ sét hay thứ gì khác xấu đi, hiện ra. 

Ông cho biết, mỗi kịch bản trong số đó đều yêu cầu hàng trăm hoặc hàng 

nghìn bức ảnh để huấn luyện mô hình, đồng thời cho biết thêm rằng có 

“hàng trăm nghìn và hàng triệu bức ảnh mà chúng tôi cần thu thập dựa 

trên các tình huống khác nhau”. 

Công ty đang mở rộng đội máy bay không người lái của mình để chụp 

được nhiều hình ảnh hơn. “Đối với tôi, đó là một ưu tiên rất lớn,” anh nói. 

Các tác động có thể rất lớn đối với các công ty tiện ích này. Nam California 

Edison cho biết họ có 118.000 dặm đường phân phối và truyền tải. PG&E 

có 106.681 dặm đường dây phân phối điện áp thấp hơn và 18.466 dặm 

đường dây tải điện cao hơn, phần nhiều trong số đó chạy qua các khu vực 

có nguy cơ cháy rừng cao, công ty cho biết. 

Hai năm trước, PG&E đã đồng ý sử dụng tiền mặt và cổ phiếu để tài trợ 

cho quỹ tín thác trị giá 13,5 tỷ USD để bồi thường cho khoảng 70.000 cá 

nhân bị mất nhà cửa, cơ sở kinh doanh và thành viên gia đình trong các vụ 

hỏa hoạn do thiết bị của PG&E gây ra. 



Ủy ban Tiện ích Công cộng California yêu cầu các tiện ích trong bang tuân 

theo lịch trình kiểm tra cơ sở hạ tầng thủ công, nhưng AI có thể bổ sung 

những điều này bằng cách thực hiện kiểm tra thường xuyên và kỹ lưỡng 

hơn, các công ty cho biết. 

San Diego Gas & Electric cho biết họ có 75 mô hình hoạt động được thiết 

kế để phát hiện các điều kiện hoặc thiệt hại cụ thể đối với tài sản của công 

ty hoặc thiết bị của bên thứ ba. Gabe Mika, giám đốc sản phẩm cấp cao 

của nhóm, cho biết mỗi mô hình được đào tạo với khoảng từ 100 đến 5.000 

hình ảnh. SDG & E đã tận dụng một số công cụ máy học và thị giác máy 

tính của Amazon Web Services để xây dựng các mô hình, công ty cho biết. 

Swami Sivasubramanian, phó chủ tịch cơ sở dữ liệu, phân tích và máy học 

của AWS cho biết: “Đây là một trong những công nghệ có tiềm năng biến 

đổi mạnh mẽ như vậy, và nói thêm,“ Khả năng giải quyết vấn đề từ trước 

cao hơn nhiều.” 

Ông Mika cho biết các mô hình này được chế tạo chủ yếu để xác định các 

điều kiện từ hình ảnh trên cao do máy bay không người lái chụp nhưng 

gần đây công ty đã bắt đầu đầu tư vào camera trên các phương tiện của 

đội bay để thu được nhiều hình ảnh hơn. Ông cho biết các mô hình ban 

đầu có thể cần được đào tạo thêm để xác định các điều kiện như được 

chụp bởi camera của xe, được chụp từ các góc độ khác nhau. 

Theo Tiến sĩ Marcus, các thuật toán AI hiện tại không thể khái quát hóa 

hoặc suy luận từ một lượng nhỏ thông tin như cách con người có thể làm 

được. Họ bù đắp cho nó bằng cách nhập một lượng lớn dữ liệu. Điều đó 

nói rằng, ông nói thêm, dữ liệu đến càng giống với dữ liệu mà thuật toán 

được đào tạo ban đầu, bạn càng cần ít hơn. 

Tiến sĩ Marcus cũng là người sáng lập công ty khởi nghiệp phát triển phần 

mềm Robust. AI. 

PG&E cho biết họ đã đạt được một số thành công với các mô hình thị giác 

máy tính được thiết kế để tìm ra những thứ như nhiễm chất cách điện với 

mỗi mô hình được đào tạo trên hàng nghìn đến hàng chục nghìn hình ảnh. 

Những dị thường nhỏ hơn như vết nứt sẽ khó nhận ra hơn đối với các mô 



hình vì chúng có thể bị che bởi bụi bẩn, phân chim hoặc nước, Andy 

Abramson, giám đốc cấp cao về quản lý rủi ro cháy rừng của PG&E cho biết. 

Ông nói, mục tiêu là ưu tiên xây dựng các mô hình nhận biết những điểm 

bất thường có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị và gây cháy. Để làm được 

điều đó, bất cứ khi nào có hỏng hóc, công ty phải xem xét hình ảnh trước 

của thiết bị đó hàng năm trời để xây dựng mô hình nhận biết các dấu hiệu. 

“Độ sâu của dữ liệu mà bạn cần có lẽ sẽ mất thêm vài năm [thu thập] các 

tập dữ liệu,” ông Abramson nói. 

 


