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Thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” có thể gợi lên những hình ảnh đen tối về 

cyborg, sẵn sàng đánh bại loài người. Nhưng phiên bản đời thực thì lành 

tính hơn nhiều. Hoàn thành tốt, AI có tiềm năng giúp chúng ta làm việc, giải 

trí và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác theo những cách thông minh hơn 

nhiều so với những gì chúng ta có thể tự làm. Thay vì thay thế trí thông 

minh của con người, AI hỗ trợ nó - và có thể được sử dụng cho mục đích 

tốt: AI đã giúp sàng lọc một số lượng lớn các ứng cử viên vắc xin COVID-

19 tiềm năng, hỗ trợ xây dựng lại các cấu trúc bị hư hại do động đất, giúp 

những người mù và thị lực kém, và triệt phá các mạng lưới buôn người. 

Nó hoạt động như thế nào 
Trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi các chương trình phần mềm để làm 

những việc mà thông thường cần đến trí thông minh của con người. Mặc 

dù các cách triển khai của AI khác nhau, nhưng một loại cụ thể và cơ bản 

của nó ngày nay: học máy có giám sát. Trong học máy được giám sát, 

một mô hình huấn luyện trên một số lượng lớn các tập dữ liệu mẫu để 

nhận dạng các mẫu.  

Bạn có thể đã thấy nó ở nơi làm việc "quản lý" an ninh sân bay. Để nhận ra 

một khẩu súng trong hành lý, mô hình sử dụng hàng nghìn hình ảnh X-

quang của súng. Một đại lý (agent) dạy mô hình biết hình ảnh nào có súng 

và hình nào không. Một thuật toán cải thiện hoặc "đào tạo" mô hình dựa trên 

thông tin này; đây là lý do tại sao loại AI này được gọi là học “có giám sát”. 

Tại nơi làm việc, mô hình được đào tạo (trained model) sẽ so sánh các hình 

ảnh X-quang với những gì nó đã học được để phát hiện các gói đáng ngờ.  

Khoảnh khắc a-ha 
Nghiên cứu về AI lần đầu tiên chiếm được trí tưởng tượng của công chúng 

khi một chương trình cờ vua đánh bại đại kiện tướng Garry Kasparov vào 



năm 1997. Kể từ đó, tiêu chí cho những gì đủ điều kiện là trí thông minh 

thực sự liên tục thay đổi. Chúng ta đã trải qua “mùa đông” AI vào cuối 

những năm 80 khi công nghệ này không đạt được những yêu cầu đã hứa 

và nguồn tài trợ cạn kiệt. Sự tha thiết đổi mới ngày nay bắt nguồn từ đầu 

những năm 2000 khi một nhóm các nhà khoa học Canada cải tiến một kỹ 

thuật cũ, mạng lưới thần kinh (neural networks), để giải quyết các vấn đề 

khớp mẫu (pattern-matching) thực tế. Chẳng bao lâu nữa, loại AI có khả 

năng phát hiện dị thường, khớp mẫu đã được đưa vào các cuộc đua. Đến 

năm 2011, các thuật toán phần mềm mới và các công cụ dành riêng cho AI 

có thể tận dụng các công cụ tính toán song song khổng lồ như đơn vị xử lý 

đồ họa (GPU) được kết hợp để tạo ra hình thức học sâu của lưới thần kinh 

nổi lên như một giải pháp thiết thực hàng đầu cho AI.  

AI được sử dụng cho ngày hôm nay 
Trong thập kỷ qua, học sâu đã trở thành hình thức thống trị của AI được 

sử dụng trong hầu hết các ứng dụng thương mại, chẳng hạn như thị giác 

máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khi bạn sử dụng thẻ tín dụng của 

mình trong kỳ nghỉ ở bãi biển và ngân hàng của bạn gửi cho bạn cảnh báo, 

thì đó là AI đang hoạt động, tìm kiếm sự bất thường trong các mô hình chi 

tiêu. AI cũng giúp bạn chọn bộ phim tiếp theo để xem trên Netflix và điều 

chỉnh nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của bạn. Các đại lý dịch vụ 

của HP sử dụng AI để giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh hơn. 

Nhanh hơn bất kỳ con người nào có thể, AI xử lý vô số bộ dữ liệu để tìm ra 

bệnh lý trong chụp X-quang ngực, đi trước một bước trước những kẻ săn 

trộm động vật hoang dã hoặc xác định gian lận trong dữ liệu tài chính.  

AI có thể thay đổi thế giới như thế nào 
AI nằm dưới lớp vỏ của nhiều công nghệ hứa hẹn như rô bốt phẫu thuật và 

chăm sóc người già. Nó cũng sẽ chỉ đạo lái xe hoàn toàn tự động, thuốc cá 

nhân hóa và metaverse.  

Nhiều thập kỷ kể từ bây giờ, hãy tưởng tượng yêu cầu một chiếc ô tô tự lái 

đưa bạn đến bệnh viện để một robot có thể tiến hành phẫu thuật cho bạn. 

Khoa học viễn tưởng? Nhiều khả năng chỉ là khoa học, trong tương lai. 



Tự động hóa quy trình robot và chatbot là gì? 

Bạn đã bao giờ ước một người máy sẽ làm công việc nhà của bạn? Một 

phiên bản của bạn có xu hướng làm những công việc tẻ nhạt, lặp đi lặp lại 

như giặt giũ và dọn dẹp trong khi bạn thực hiện những mục tiêu thú vị hơn. 

Người máy này chưa có ở đây, nhưng tự động hóa quy trình bằng robot 

(robotic process automation = RPA) phục vụ một mục đích kinh doanh 

tương tự. RPA là một phần mềm có thể được đào tạo để hoàn thành các 

công việc quản trị như định dạng tài liệu, sao chép bảng tính và trả lời các 

câu hỏi thường gặp. Nó cũng là động cơ đằng sau chatbot, có lẽ là loại 

RPA-in-action (tự động hóa quy trình bằng robot đang hành động) quen 

thuộc nhất. Trong khi RPA tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ và 

các bước xử lý, chatbot cho phép tương tác thông qua ngôn ngữ tự nhiên 

và hội thoại. Mặc dù một chatbot có thể tương tác với khách hàng để lấy 

thông tin về vấn đề đặt hàng hoặc trả lời các câu hỏi thường gặp, RPA có 

thể kết nối với hệ thống đặt hàng tại văn phòng để truy xuất trạng thái đơn 

hàng và thực hiện cập nhật. Thị trường RPA dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đô la vào 

năm 2024, theo báo cáo Global Markets Insights. 

Nó hoạt động như thế nào 
Một bot sao chép ghi lại mọi lần nhấp và tổ hợp phím của người dùng để 

hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, bot bắt chước các hành động của con người 

giống như người dùng mà nó đã học được và nó có thể làm điều đó nhanh 

hơn và không mắc lỗi. Sự kết hợp của công nghệ quét màn hình, tự động hóa 

quy trình làm việc và học máy làm nền tảng cho cách bot hoạt động và học 

hỏi. RPA có thể tương tác với các ứng dụng web, tài liệu, bảng tính, báo cáo 

và dữ liệu khác nhau giống hệt như người dùng. Khi hoạt động, bot nhanh 

chóng lấy dữ liệu có liên quan từ các tài liệu cụ thể và có thể thu thập dựa 

trên phân tích thống kê cách thay đổi hoặc định dạng thông tin đó. RPA giảm 

thiểu lỗi con người có thể xảy ra trong khi cho phép mọi người dành thời gian 

và năng lượng của họ để làm việc mà máy tính không thể bắt chước các 

nhiệm vụ tư duy và phản biện hơn là những công việc lặp đi lặp lại. 

Khoảnh khắc a-ha 



Con đường dẫn đến RPA bắt đầu từ những năm 1990 với thử nghiệm giao 

diện người dùng, điều này đảm bảo rằng bố cục trực quan của chương 

trình hoạt động trơn tru. Khi máy tính cá nhân bị cắt xén, các công ty đã tự 

động kiểm tra giao diện người dùng bằng các tập lệnh lập trình. Vào những 

năm 2000, công nghệ cạo màn hình bùng nổ phần lớn từ các ngân hàng và 

công ty bảo hiểm, những công ty xử lý vô số dữ liệu cùng một lúc. Trong 

những năm 2010, khi các doanh nghiệp tìm cách giảm chi phí trong khi tiếp 

tục phát triển kỹ thuật số và với sự tiến bộ của công nghệ thị giác máy tính, 

RPA ra đời từ các công nghệ đang phát triển khác như tự động hóa công 

việc và học máy, nổi lên như một lựa chọn hiệu quả, giá cả phải chăng. 

Ý nghĩa của nó đối với cuộc sống hàng ngày 
RPA có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng rất nhiều. Hầu hết RPA ngay 

lập tức giúp đỡ với dịch vụ khách hàng 24/24, nhiệm vụ văn phòng, xử lý 

đơn đặt hàng mua sắm và vận chuyển cũng như hỗ trợ hành chính tại 

trang web bán lẻ, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe hoặc cổng hỗ trợ khách 

hàng nơi chatbot có thể trả lời khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên. RPA 

cũng đang trở thành một công cụ tự động hóa cho tất cả mọi người vì bạn 

không cần phải có nền tảng lập trình để sử dụng nó. Các doanh nghiệp tiết 

kiệm tiền và chi phí lao động, giảm thiểu sai sót và có thể dành nhiều thời 

gian hơn để kết hợp khách hàng với đại diện nhân sự và giải quyết các 

vấn đề phức tạp hơn.  

Làm thế nào nó có thể thay đổi thế giới 

Bạn sẽ sớm có thể sử dụng RPA cho những việc như hoạt động xử lý yêu 

cầu bảo hiểm và các nhiệm vụ tẻ nhạt nhưng cần thiết khác mà không cần 

bất kỳ thủ tục giấy tờ nào. Khi RPA trở nên thông minh hơn, các bot sẽ có 

thể trực tiếp lưu trữ và xử lý dữ liệu trực tuyến. Một ngày nào đó, một 

chatbot sẽ có thể cho bạn biết bạn tiết kiệm được bao nhiêu khi so sánh 

các chuyến bay hoặc tự động trả lời một câu hỏi qua email liên quan đến 

tranh chấp ngân hàng. Cuối cùng, công nghệ sẽ chuyển sang siêu tự động 

hóa, nơi nó có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn mà không cần sự 

can thiệp của con người. 


