
Tạo nội thất bằng máy học 

Dự án này nhằm mục đích dạy máy tính dự đoán đồ đạc cần thiết 

trong mô hình Revit. Máy tính được đào tạo với các mô hình trước 

đó. Sau đó, nó áp dụng kiến thức đó vào một mô hình Revit mới. Cuối 

cùng, máy tính sẽ có thể tạo ra một bộ đồ nội thất hoàn chỉnh. Hiện 

tại, vẫn chưa thể dự đoán chính xác kích thước, hình dạng và màu 

sắc của đồ nội thất, nhưng điều này có thể sớm thay đổi.  

Tương lai AI của IKEA 
Trí tuệ nhân tạo là tương lai của thế hệ đồ nội thất của chúng ta và 

IKEA đã đầu tư lớn vào AI. Họ đang tích cực thiết kế các cách để 

tối đa hóa giá trị của các khoản đầu tư của họ.  AI có thể giúp nâng 

cao trải nghiệm cho thuê đồ nội thất và nhân rộng nhân viên bán 

hàng trong các cửa hàng truyền thống.  Tương lai AI của họ dường 

như là vô hạn, nhờ vào mô hình kỹ thuật số đầu tiên mà họ đã áp 

dụng. Công ty được trang bị tốt để thích ứng với mô hình kỹ thuật 

số mới này. 

Vào tháng 1 năm 2019, IKEA đã mua công ty AI Geomagical Labs, 

chuyên về Thực tế tăng cường và Trí tuệ nhân tạo.  Vào thời điểm 

mà các công ty nội thất hàng đầu khác đang đầu tư mạnh mẽ vào 

Thực tế tăng cường, IKEA đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ 

AI. IKEA đã bắt đầu sử dụng công nghệ này trong ứng dụng IKEA 

Place, cho phép khách hàng đặt đồ nội thất IKEA trong nhà của 

họ. Với sự trợ giúp của AI, ứng dụng thậm chí có thể cung cấp các 

đề xuất và mẹo thông minh để trang trí nội thất gia đình.  

Martin Coppola, một chuyên gia AI giàu kinh nghiệm, đã gia nhập 

IKEA vào năm 2018. Là một doanh nhân công nghệ, ông đã có hơn 

20 năm kinh nghiệm. Martin Coppola sống ở 9 quốc gia khác nhau, 

bao gồm cả Singapore và làm việc cho các công ty như YouTube, 

Google và Samsung. Ông đã đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong 

một số doanh nghiệp toàn cầu trước khi gia nhập IKEA.  Ông có 

bằng MBA về quản trị và kinh doanh tại INSEAD  và đã hoàn thành 

Chương trình Quản lý Nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard.  



chAIr  
Sử dụng Trí tưởng tượng tăng cường để tạo ra nghệ thuật và thiết 

kế mới, dự án nghiên cứu Trí tưởng tượng tăng cường khám phá 

tiềm năng của máy học đối với nghệ thuật.  Dự án phục vụ cho các 

khía cạnh tiềm thức, liên tưởng, tưởng tượng và lý trí trong suy 

nghĩ của chúng ta. Với suy nghĩ này, nhóm đã tạo ra hàng trăm 

mẫu thiết kế ghế. Một số chiếc ghế khó có thể nhận ra là ghế, và 

một số không có chân và không thể hiểu là đồ vật. Cuối cùng, 

những chiếc ghế này đại diện cho tiềm năng của công nghệ trong 

việc tạo ra các công cụ nghệ thuật hợp tác.  

Một trong những dự án thú vị nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo được 

thực hiện bởi Philippe Starck, một nhà thiết kế ngôi sao đến từ 

Paris. Ông đã hợp tác với công ty phát triển phần mềm 3D 

Autodesk và nhà sản xuất đồ nội thất sáng tạo của Ý Kartell để tạo 

ra một thuật toán có thể tạo ra thiết kế của chiếc ghế.  Kết quả sau 

đó được sử dụng để tạo ra một thiết kế cho một loạt ghế, sẵn sàng 

để sản xuất hàng loạt. Mặc dù thiết kế kết quả vẫn đang trong giai 

đoạn thử nghiệm, nhưng nó thể hiện một bước đột phá trong cách 

con người và AI làm việc cùng nhau.  

Mạng lưới thần kinh chung mà Schmitt và Weiss tạo ra đã sử dụng 

năm trăm năm mươi hai thiết kế ghế được lấy từ Pinterest.  Cặp đôi 

này đã sử dụng những hình ảnh này để huấn luyện mạng lưới tổng 

hợp với một tập hợp các hình ảnh huấn luyện.  Mỗi thiết kế trong số 

năm trăm hai mươi hai thiết kế được phân loại và mô hình hóa theo 

các đặc điểm hình ảnh mà nó có. Sau đó, mạng thứ hai được sử 

dụng để đánh giá xem hình ảnh được tạo có giống như một chiếc 

ghế hay không và mạng đầu tiên được lập trình để xem hình ảnh.  

SolidWorks 
Khi nói đến thiết kế, một trong những xu hướng nóng nhất là sử 

dụng phần mềm thiết kế 3D để tạo ra các mô hình 3D.  Phần mềm 

Xdesign cho phép người dùng tạo các bản phác thảo dạng tự do và 

áp dụng các khả năng thiết kế thông minh cho chúng.  Ví dụ: một 

vòng tròn có vẻ gần giống với một vòng tròn thực tế sẽ được sửa 



sang lại thành một vòng tròn và các đường gần như chạm vào 

nhau sẽ gắn vào nhau. Như John Hayes đã giải thích trong một bài 

đăng trên blog vào tháng 2 năm 2016, công cụ này cũng sẽ chụp 

các bản phác thảo được thực hiện bằng ngón tay.  Các bản phác 

thảo được tạo bằng công cụ này sẽ trở thành mô hình, cho phép 

người dùng đùn chúng và thêm các tính năng cho chúng.  

Sự tự động hóa này giúp các nhà thiết kế hoàn thành các công 

việc hàng ngày như lắp ráp một chiếc ghế. Người dùng chọn một 

bánh xe, đặt nó vào ổ cắm, sau đó đặt các bánh xe khác lên mỗi 

chân. Miễn là tất cả các chân có cùng số bánh xe, chiếc ghế sẽ 

trông giống như đối tác của con người.  Nhưng robot có khả năng 

tạo ra đồ nội thất giống như một trò chơi ghép hình. Bởi vì AI sử 

dụng các thuật toán, người dùng SolidWorks sẽ có thể tạo ra đồ 

nội thất chất lượng cao một cách dễ dàng.  

Với rất nhiều ứng dụng, SolidWorks đang trở thành một lựa chọn 

phổ biến cho các nhà thiết kế và kỹ sư.  Tính linh hoạt và sức mạnh 

tuyệt đối của nó làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho 

ngành nội thất. Các phần mềm khác, chẳng hạn như CAD Pro, 

cũng là một lựa chọn tốt để tạo mô hình đồ nội thất 3D. Điểm giá 

thấp hơn của nó làm cho nó có giá cả phải chăng hơn so với  các 

tùy chọn tương tự và nó đi kèm với nhiều tính năng.  Bạn có thể sử 

dụng phần mềm này để tạo mô hình 3D cho đồ nội thất của mình 

và gửi chúng cho người khác để tạo mẫu.  

Mạng nơron 

Mạng nơ-ron là một công cụ phổ biến để tạo các đề xuất dựa trên 

hình ảnh, chẳng hạn như cho đồ nội thất.  Các mô hình này sử 

dụng kiến thức chuyên môn của người phụ trách và kỹ thuật máy 

học để tạo ra các đề xuất bổ sung cho nhau.  Tuy nhiên, không phải 

lúc nào các người phụ trách các bản vẽ chuyên nghiệp cũng có thể 

đồng ý về một cặp ghế hoặc một chiếc ghế sofa, vì vậy không có 

cách nào để xác định sự tương thích khách quan từ những nguyên 

tắc đầu tiên. Do đó, phương pháp tạo khuyến nghị cho đồ nội thất 

này được giới hạn cho một loại mặt hàng.  



Trong kỹ thuật này, một mạng nơ-ron đồ thị biểu thị tập hợp dưới 

dạng đồ thị, với các nút tương ứng với các món đồ nội thất riêng lẻ 

và các cạnh biểu thị sự tương tác giữa các nút đó.  Trước khi cung 

cấp bộ làm đầu vào, mạng được đào tạo bằng cách cung cấp một 

số mẫu đào tạo, mỗi mẫu tương ứng với hình ảnh  của một món đồ 

nội thất. Sau khi mạng đã được huấn luyện, mạng này có thể được 

cung cấp bằng hình ảnh của các món đồ nội thất và điểm của 

mạng sẽ dựa trên tính năng này. 

Mô hình cũng có thể dự đoán khả năng tương thích của đồ nội thất 

bằng cách sử dụng thông tin quan hệ giữa các phần khác 

nhau. Mạng có thể sử dụng mối quan hệ giữa các món đồ nội thất 

để dự đoán xem chúng có tương hợp hay không.  Cách tiếp cận 

này rất khác so với các mô hình dựa trên xi măng truyền thống, 

không thể đánh giá các mặt hàng một cách độc lập. Điểm giống 

nhau trong một tập hợp hoặc tập hợp có thể thu được dựa trên 

thông tin này. Sau đó, một mạng nơ-ron có thể được sử dụng để 

đề xuất các món đồ nội thất phù hợp dựa trên điểm tương thích.  

Chủ nghĩa tự động (Automatism) 
Bài viết này nhằm mục đích hiểu trí thông minh nhân tạo và hệ 

thống Máy học tổng hợp khác với các tác phẩm của các nghệ sĩ 

như Mitchell Algus và phong trào nghệ thuật siêu thực như thế 

nào. Trong khi các hệ thống Máy học tổng quát có xu hướng thiên 

về chủ nghĩa hiện thực, thì chủ nghĩa Siêu thực là để cho mọi thứ 

xuất hiện như nó vốn có, và chủ nghĩa tự động hóa và chủ nghĩa tự 

động tìm cách xóa tan sự phân biệt giữa vật thể và sự vật.  Trong 

bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai phong cách 

nghệ thuật này và cách chúng có thể giúp chúng ta cải thiện cuộc 

sống hàng ngày của mình. 

Dự án chủ trì của IKEA 
Trong một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã lập trình 

cánh tay robot để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản.  Người máy phải 

xác định cách tốt nhất để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, t ránh va chạm 



và bẻ gãy gỗ. Quá trình này đòi hỏi một nỗ lực hợp tác của cả các 

nhà khoa học và nhân viên. Các nhà nghiên cứu yêu cầu robot 

nắm lấy lưng ghế và lắp chốt. Sau đó, robot lập kế hoạch chuyển 

động của nó và thực hiện nó. 

Các robot có thể lắp ráp một chiếc ghế IKEA trong vòng chưa đầy 

9 phút, so với khoảng 10 phút của con người.  Các robot được lập 

trình để khớp chính xác các bộ phận với nhau và có thể uốn cong 

theo sáu hướng. Các nhà nghiên cứu đã lập trình robot trong hơn 

ba năm trước khi chúng có thể xếp đồ đạc lại với nhau.  Họ mô 

phỏng sự lộn xộn của một hộ gia đình điển hình với phần cứng và 

cảm biến không có sẵn. 

Hai nhà khoa học đã đưa thuật toán của họ vào 6000 bức ảnh chụp 

những chiếc ghế. Sau đó, thuật toán đã học cách nhận ra những 

điểm tương đồng giữa chúng. Bằng cách này, họ có thể phân nhóm 

các ghế theo các đặc điểm giống nhau, chẳng hạn như kích thước 

và chất liệu. Thuật toán có thể xác định sự khác biệt giữa những 

chiếc ghế trông giống nhau và phân biệt chúng với những chiếc ghế 

trông khác. Thuật toán đã học được sự khác biệt và giống nhau 

giữa các loại ghế khác nhau và tạo ra một loại ghế hoàn toàn mới.  

IKEA có một lịch sử lâu dài trong việc đặt giá cho các sản phẩm 

của mình. Bằng cách sử dụng ván dăm, họ đã cắt giảm lượng gỗ 

mà họ tiêu thụ. Họ cũng giảm khối lượng xe tải vận chuyển 2 nghìn 

tấn mỗi năm. Họ không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn cắt giảm 

lượng khí thải carbon. Với thế hệ ghế mới, họ có thể giảm thiểu 

chất thải và tạo ra các sản phẩm bền vững.  

 


