
AI đang biến đổi thể thao 

Nếu bạn là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt, bạn có thể tự 

hỏi làm thế nào AI sẽ mang lại lợi ích cho môn thể thao bạn yêu 

thích. Bài viết này khám phá các ứng dụng của AI trong thể thao, 

các vấn đề về quyền riêng tư và tác động của nó đối với các huấn 

luyện viên. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về việc liệu Ai vì Thể thao 

có thể cải thiện khả năng cạnh tranh của các vận động viên và các 

đội hay không. Chúng ta sẽ kết thúc bằng một cuộc thảo luận về 

những lo ngại về quyền riêng tư liên quan đến AI trong thể thao. Mặc 

dù Ai trong thể thao có thể không phải là một giải pháp thiết thực 

cho môn thể thao của bạn, nhưng nó có thể là một món ăn cho AI.  

Trí tuệ nhân tạo trong thể thao  

AI là một thuật ngữ rộng để chỉ các giải pháp công nghệ cao trong 

thể thao. Nó bao gồm hệ thống bán vé thông minh, video nổi bật tự 

động, camera an ninh được tối ưu hóa và đo tốc độ của người chơi 

và khoảng cách vượt qua. Những công nghệ này cải thiện hiệu suất 

của các vận động viên và huấn luyện viên, và chúng được kỳ vọng 

sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tương lai. AI cũng đang 

chuyển đổi lĩnh vực giải trí thể thao, bao gồm cả bóng rổ. Dưới đây 

là những cách mà AI đã và đang biến đổi thế giới thể thao.  

AI cải thiện mức độ tương tác của người hâm mộ bằng cách cho 

phép người hâm mộ theo dõi các đội yêu thích của họ. Ví dụ: các 

ứng dụng có thể thông báo cho người hâm mộ về những cuộc thi 

đấu mới và các trạm đăng ký vào ngày trò chơi  diễn ra. AI cũng có 

thể cải thiện công tác tuyển trạch và tuyển dụng bằng cách so 

sánh dữ liệu phức tạp với dữ liệu lịch sử và đánh  giá mức độ phù 

hợp của người chơi đối với một vị trí cụ thể. Nó cũng có thể phân 

tích nội dung video để dự đoán giá trị thị trường của người chơi và 

đưa ra dự đoán về hiệu suất của người đó.  

Một trong những vấn đề cấp bách nhất của ngành thể thao là 

phòng chống chấn thương và dự đoán thành tích. Từ trước đến 

nay, các huấn luyện viên và phụ tá huấn luyện viên đã dựa vào 



kinh nghiệm và trực giác của chính họ khi quy định các chương 

trình đào tạo cho các vận động viên. Tuy nhiên, các phương pháp 

tiếp cận hiện đại hướng đến việc sử dụng các phương pháp khoa 

học và xây dựng kế hoạch đào tạo tối ưu. Việc áp dụng các 

phương pháp thống kê đương đại từ AI cũng có thể giúp dự đoán 

thương tích và cải thiện các mô hình hoạt động. Những công nghệ 

này có thể giúp huấn luyện viên và cầu thủ tránh được chấn 

thương và cải thiện thành tích của họ. Nhưng chúng ta sử dụng AI 

trong thể thao như thế nào? 

AI trong thị trường thể thao ngày càng có tầm quan trọng khi số 

lượng người tham gia ngày càng tăng. Nó được dự đoán sẽ trở 

thành thị trường trị giá 3,2 tỷ đô la vào năm 2021. Hoa Kỳ và Bắc 

Mỹ dự kiến sẽ dẫn đầu thị trường cho công nghệ này. Khu vực này 

có lực lượng lao động được đào tạo bài bản nhất và nhiều giải 

pháp AI từ các nhà cung cấp lớn. Khu vực này cũng dự kiến sẽ 

tăng trưởng với tốc độ cao trong giai đoạn dự báo, nhờ vào việc áp 

dụng sớm các công nghệ AI. 

Phần lớn dữ liệu thể thao được thu thập thông qua phân tích 

video. Dữ liệu này có thể được thu thập bằng cách quan sát thủ 

công hoặc tự động ghi lại các sự kiện chính. Ngoài phân tích 

video, nhiều môn thể thao khác nhau đang sử dụng công nghệ mới 

để làm cho dữ liệu chính xác hơn. NFL sử dụng thiết bị đeo RFID 

trong miếng đệm vai để theo dõi vị trí của người chơi trên sân. 

Công nghệ này cung cấp khả năng bao phủ tốt hơn. Lợi ích của AI 

trong thể thao là rất nhiều. Nó đã và đang thay đổi cách mọi người 

xem thể thao. Nhưng còn tương lai thì sao?  

Ứng dụng trong thể thao 

Các ứng dụng của AI trong thể thao rất nhiều và đa dạng. Những 

lợi ích của AI trong thể thao có thể ở dạng  các quyết định kinh 

doanh và kỹ thuật được tối ưu hóa, cải thiện thành tích của vận 

động viên và đội và tăng cường tham dự các sự kiện thể thao. 

Chúng cũng có thể được sử dụng để phát triển các định dạng giải 

trí thay thế khai thác sức mạnh của thể thao. Hãy cùng điểm qua 



một số công dụng này. Ví dụ: AI trong thể thao có thể giúp dự đoán 

giá trị thị trường trong tương lai cho một cầu thủ.  

AI đặc biệt hữu ích cho đào tạo và phân tích thể thao. Nó có thể 

phân tích một lượng lớn dữ liệu để đưa ra các đề xuất  hữu ích. Dữ 

liệu này có thể được ghi lại trong thời gian thực trong một buổi tập 

luyện thể chất. Nó cũng có thể cung cấp thông tin phản hồi kịp thời 

về hiệu suất của các vận động viên. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

trước đây về ứng dụng AI trong thể thao còn hạn chế và chưa cung 

cấp một cái nhìn tổng thể toàn diện. Mặc dù có một số ứng dụng 

của AI trong thể thao, nhưng hầu hết chúng đều dựa trên một hoặc 

nhiều phương pháp tiếp cận máy học (ML). Kiến trúc của thuật 

toán học sẽ thay đổi tùy theo kết quả đầu ra.  

Trí tuệ nhân tạo có tiềm năng cách mạng hóa cách thể hiện thể 

thao trên truyền hình. Bằng cách tự động hóa các hoạt động làm 

video khác nhau, các đài truyền hình có thể tạo nội dung video có 

thể so sánh với nội dung được biên tập chuyên nghiệp. Ví dụ: IBM  

Watson đã phát triển một giải pháp AI cho Wimbledon 2019 để xác 

định các điểm nổi bật của các trận đấu dựa trên phản ứng của 

người hâm mộ, quỹ đạo bóng, số lần dội bóng và dữ liệu âm thanh. 

Sau đó, hệ thống sẽ chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để phát 

trong giải đấu. 

Khi có nhiều dữ liệu hơn về thể thao, có thể cải thiện dự đoán trận 

đấu và tuyển dụng cầu thủ. Hơn nữa, dữ liệu theo dõi trong thể 

thao cũng sẽ giúp cải thiện độ chính xác của việc tuyển dụng cầu 

thủ. Mặc dù không có sẵn dữ liệu mở rộng về thành  tích của các 

đội thể thao trong các giải đấu đại học, NBA có phạm vi bao phủ 

tuyệt vời để theo dõi dữ liệu. Do đó, các đội đại học tuyển người 

chơi cần sử dụng các phiên bản báo cáo đơn giản hóa để cải thiện 

phương thức tuyển dụng của họ. Sự kết hợp của cả hai kỹ thuật sẽ 

cải thiện tỷ lệ chiến thắng trong trò chơi.  

Công nghệ thể thao dựa trên AI sẽ cung cấp cho các vận động viên 

những phân tích dữ liệu chính xác và những kế hoạch khoa học. 

Nó cũng sẽ nâng cao hiệu quả đào tạo. Một số thiết bị dựa trên AI 



sẽ cho phép các vận động viên tập luyện trong môi trường ảo, 

trong khi những thiết bị khác sẽ giúp họ cải thiện trò chơi của 

mình. Đây là một lĩnh vực chuyển động nhanh. Một vận động viên 

thành công có thể giành được lợi thế hơn đối thủ của họ bằng cách 

học từ dữ liệu của máy tính. Ví dụ, một vận động viên vừa ghi 

được bàn thắng có thể sử dụng các công cụ đào tạo dựa trên AI để 

cải thiện thành tích của anh ta. 

Các vấn đề về quyền riêng tư 

Việc sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích các màn 

trình diễn thể thao sẽ gây ra những hậu quả đáng kể đối với quyền 

riêng tư. Thu thập dữ liệu ngày càng trở nên phổ biến trong thể 

thao - từ phân tích video đến sinh trắc học được thu thập bởi thiết 

bị đeo được. Khi dữ liệu được thu thập về các vận động viên, nó  

sẽ ngày càng trở thành một phần quan trọng trong việc xác định tài 

năng, quyết định nhân sự và số tiền lớn. Tuy nhiên, sự bùng nổ dữ 

liệu xung quanh các vận động viên đặt ra một loạt câu hỏi về đạo 

đức. Ví dụ, ai sở hữu dữ liệu thu thập được về họ? Mức độ  dữ liệu 

được chia sẻ với các bên thứ ba là gì?  

Mặc dù vẫn chưa rõ AI sẽ ảnh hưởng đến thể thao như thế nào, 

nhưng nhiều lợi ích được mong đợi. AI sẽ cải thiện hiệu suất của 

cầu thủ, hỗ trợ huấn luyện viên phát triển chiến thuật, tạo video nổi 

bật tự động và hỗ trợ trọng tài bằng các ứng dụng thị giác máy 

tính. Lợi ích của AI trong thể thao không chỉ là nâng cao hiệu suất 

của con người. Chúng cũng sẽ giúp tăng nhu cầu về các sự kiện 

thể thao và các hình thức giải trí thay thế. Tuy nhiên, khả năng lạm 

dụng các công nghệ này sẽ rất lớn. Cần phải cân bằng giữa lợi ích 

của AI với rủi ro. 

Khi AI cho thể thao tiếp tục phát triển, nó chắc chắn sẽ trở nên tinh 

vi hơn. Ngay cả những hoạt động cơ bản nhất như thống kê theo 

dõi cũng sẽ trở nên tự động hơn. Ví dụ, đi xe đạp liên quan đến 

việc thu thập nhiều dữ liệu hơn. Người đi xe có thể đeo cảm biến 

glucose ở bắp tay hoặc cấy sợi mảnh dưới da. Các loại thuốc và 

thiết bị đeo thông minh khác theo dõi quá trình hydrat hóa và nhiệt 



độ cơ thể. Khả năng là vô tận. Cuối cùng,  công nghệ chỉ bị giới 

hạn bởi nhận thức và sự đồng ý của con người.  

FTC đã quan tâm đến AI cho thể thao. Vào năm 2015, DeepMind 

đã ký một thỏa thuận với Royal Free London NHS Foundation Trust 

để có được quyền truy cập vào dữ liệu bệnh nhân có bút danh. Tuy 

nhiên, người ta thấy rằng đây là hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ 

liệu ở Vương quốc Anh. Hơn nữa, sự đồng ý thường khó đạt được 

và phải gắn liền với trách nhiệm giải trình. Các cơ quan quản lý 

đang làm việc để tạo ra các hướng dẫn cho các nhà cung cấp AI 

nhằm đảm bảo quyền riêng tư và sự an toàn của bệnh nhân.  

Khi các địa điểm thể thao ngày càng trở nên tập trung vào phương 

tiện truyền thông, công nghệ AI đã có tác động đáng kể đến an 

ninh. Nhân viên an ninh tại các địa điểm thể thao trước đây sẽ phải 

tìm kiếm các cảnh quay và video CCTV trực tiếp để tìm những 

người mất tích. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả, đặc 

biệt là ở các sân vận động đông đúc. Phân tích video AI có thể 

giúp tăng tốc quá trình. Một ứng dụng khác của AI trong thể thao là 

việc sử dụng phân tích video để theo dõi chuyển động của một 

người mất tích trong sân vận động.  

Tác động đến quyết định của huấn luyện viên  

Trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần không thể 

thiếu trong môi trường làm việc, nhưng rất ít huấn luyện  viên bóng 

đá sử dụng nó để thực hiện các cuộc gọi trong các trận đấu. Trên 

thực tế, tác động của AI đối với các quyết định huấn luyện khó có 

thể là đáng kể cho đến khi nó được sử dụng như một công cụ ra 

quyết định chính. Nhưng nó đã ảnh hưởng đến cách các  huấn 

luyện viên làm việc và cách họ giao tiếp với khách hàng. Đây là 

cách AI có thể cải thiện việc huấn luyện ở nơi làm việc. Dưới đây 

là ba tác động chính của AI đối với việc huấn luyện.  

Sử dụng AI cho các đội huấn luyện có thể giúp họ đưa ra các quyết 

định dựa trên dữ liệu, chẳng hạn như chiến lược nào phù hợp nhất 

với một đội cụ thể hoặc những cầu thủ nào dễ bị chấn thương 

nhất. Nó cũng có thể phát hiện điểm yếu của đối thủ và đưa ra dự 



đoán dựa trên những quan sát này. AI cũng cung cấp cho các huấn 

luyện viên thông tin thời gian thực, cho phép họ theo dõi hiệu suất 

của các cầu thủ và đưa ra các quyết định quan trọng. Họ cũng có 

thể theo dõi chuyển động của vận động viên và thực hiện các thay 

đổi trong chiến lược và chiến thuật khi họ đang ở giữa trận đấu. 

Ngoài khả năng hỗ trợ quyết định, Máy học (Machine Learning) 

cũng có thể cung cấp các phân tích rủi ro / phần thưởng theo thời 

gian thực, điều này sẽ cung cấp cho các huấn luyện viên một công 

cụ mới trong kho vũ khí của họ. Không lâu nữa, các hệ thống Máy 

học sẽ sẵn sàng để sản xuất. Khi họ đã sẵn sàng, họ sẽ tạo ra một 

cuộc cách mạng trong việc huấn luyện. Nếu chúng có thể được áp 

dụng cho thể thao, nó thậm chí có thể thay đổi cuộc chơi. Trong khi 

đó, AI sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.  

Ví dụ: AI có thể giúp các đội xác định những người chơi tiềm năng. 

Nó thậm chí có thể giúp họ nghĩ ra các trận thư hùng chi tiết dựa 

trên các số liệu phức tạp. Những trận thư hùng chi tiết này sẽ tối 

đa hóa xác suất chiến thắng cho mỗi đội. Ngoài ra, AI đang cải 

thiện hiệu suất của con người bằng cách xác định điểm mạnh và 

điểm yếu của các đội đối lập. Vì vậy, nếu AI đang thúc đẩy lĩnh vực 

thể thao do con người trao quyền, nó cũng có thể giúp các huấn 

luyện viên con người cải thiện kỹ năng và kiến thức của họ. 

Một ứng dụng quan trọng khác của AI cho thể thao là việc sử dụng 

phân tích dự đoán. Khi AI trở nên tiên tiến hơn, các huấn luyện 

viên sẽ có thể dự đoán các chiến lược khác nhau sẽ ảnh hưởng 

đến thành tích của vận động viên như thế nào. AI có thể cung cấp 

số liệu thống kê trò chơi theo thời gian thực, dự đoán chiến thuật 

trò chơi và cảnh báo người chơi về chấn thương tiềm ẩn hoặc suy 

giảm hiệu suất. Khi thể thao tiếp tục phát triển, AI sẽ càng trở nên 

không thể thiếu. Với AI, một cách thông minh hơn để giành chiến 

thắng sẽ được tìm thấy. 

 


