
Sử dụng dữ liệu để giảm lượng khí thải carbon 

Sử dụng dữ liệu để giảm lượng khí thải carbon là một cách để giải quyết vấn 

đề cấp bách của sự nóng lên toàn cầu. Các giải pháp năng lượng được hỗ 

trợ bởi AI đã và đang giúp các công ty giảm lượng khí thải của họ. Bài viết 

này sẽ thảo luận về ba giải pháp năng lượng được hỗ trợ bởi AI: Dựa trên chi 

tiêu, Dựa trên hoạt động và Dựa trên giao thông vận tải. Cả ba đều có hiệu 

quả cao. Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng cái trong các đoạn sau. Để bắt 

đầu giảm lượng khí thải carbon của bạn, hãy tải xuống các tệp dữ liệu miễn 

phí này và áp dụng chúng cho các phương pháp kinh doanh hiện tại của bạn. 

Các giải pháp năng lượng được hỗ trợ bởi AI 

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý mức tiêu thụ năng lượng là một trong 

những cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng và cắt giảm lượng khí thải 

carbon. Trong khi nhiều giải pháp cho Giải quyết vấn đề sáng tạo - CPS vẫn 

đang trong giai đoạn lập kế hoạch cho các giải pháp này, đa số dự kiến sẽ tiết 

kiệm từ 10 đến 20% mức tiêu thụ năng lượng trong vòng hai năm tới. Các 

giải pháp năng lượng được hỗ trợ bởi AI có thể giúp giảm nhu cầu về điện 

bằng cách dự đoán thời gian giao thông thấp và đóng cửa các nguồn tài 

nguyên, địa điểm hoặc toàn bộ tòa nhà không sử dụng. 

Có một số lo ngại về tác động của AI đối với môi trường. Có khả năng cao là 

ngành công nghệ sẽ không sử dụng AI để giải quyết biến đổi khí hậu mà thay 

vào đó sẽ sử dụng nó để giảm thiểu tác động của nó. Tuy nhiên, các giải 

pháp năng lượng được hỗ trợ bởi AI sẽ đòi hỏi một lượng năng lượng đáng 

kể để đào tạo. Điều đó có nghĩa là các giải pháp này nên được sử dụng cho 

các ứng dụng rất cụ thể. Ví dụ, các giải pháp năng lượng được hỗ trợ bởi AI 

cho mô hình dự đoán biến đổi khí hậu có thể giúp xác định các cách để hạn 

chế việc sử dụng năng lượng và phát thải. 

Một vấn đề khác là AI carbon có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Khoản tiết 

kiệm ước tính không bao gồm những thay đổi về giá bù đắp carbon. Ví dụ, 

trong Hệ thống Giao dịch Phát thải của EU, giá bù đắp carbon là khoảng 30 

đô la mỗi tấn, nhưng BCG ước tính con số này sẽ tăng gấp đôi lên 80 đô la 

một tấn vào năm 2030. Hệ thống Giao dịch Phát thải của EU là gì? Hệ thống 

Giao dịch Phát thải (ETS) là chính sách khí hậu hàng đầu của Liên minh 

Châu Âu. Nó nhằm thiết lập một giới hạn pháp lý (hoặc "giới hạn") đối với 



lượng khí thải carbon dioxide (và gần đây hơn là của các loại khí nhà kính 

khác) bằng cách làm cho việc gây ô nhiễm vượt quá giới hạn này trở nên tốn 

kém. Đối với các công ty trên toàn cầu, các giải pháp năng lượng được hỗ trợ 

bởi AI có thể giúp tiết kiệm từ 208 tỷ đô la đến 424 tỷ đô la. Nó cũng đòi hỏi 

phần cứng hiệu quả mà không đòi hỏi nhiều năng lượng. 

Ngoài việc cho phép khử cacbon, các giải pháp năng lượng được hỗ trợ bởi 

AI có thể giúp quản lý tắc nghẽn giao thông. AI có thể giúp quản lý các mô 

hình giao thông, dự báo điều kiện thời tiết và thậm chí cả giá cả thị trường. 

Với các giải pháp này, các tòa nhà sẽ trở thành một nguồn tài nguyên năng 

động và là một người chơi tích cực trên thị trường, bán điện sạch cho lưới 

điện cũng như năng lượng được tạo ra tại địa phương. Ngoài ra, các giải 

pháp năng lượng được hỗ trợ bởi AI có thể giúp đáp ứng các mục tiêu của 

người dùng về năng lượng sạch bằng cách kết hợp nhu cầu năng lượng của 

họ với sản xuất tái tạo. 

Với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và hậu quả là áp lực đối với môi trường, 

các chính phủ và các công ty tư nhân đang đẩy mạnh nỗ lực giải quyết vấn 

đề biến đổi khí hậu. Ví dụ, Nvidia đã chế tạo Earth-2, một siêu máy tính sử 

dụng các mô hình dự đoán để dự báo sự thay đổi khí hậu trong tương lai. 

Lượng khí thải carbon của nó là đáng kể, nhưng tác động của nó đối với môi 

trường là rất lớn. Các giải pháp được hỗ trợ bởi AI có thể giúp các chính phủ 

giảm lượng khí thải carbon của họ và làm cho lưới điện trở thành một nơi bền 

vững hơn để sống. 

Phương pháp dựa trên chi tiêu 

Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp dựa trên chi tiêu để giảm lượng khí thải 

carbon, có một số điều cần lưu ý. Cách tiếp cận dựa trên chi tiêu có nhiều lợi 

ích, bao gồm xác định những người đóng góp lớn nhất của lượng khí thải 

carbon. Dữ liệu cần thiết gấp ba lần: dữ liệu nhà cung cấp, các yếu tố phát 

thải và tổng chi tiêu. Ví dụ, chi tiêu hàng năm của một tổ chức cho thịt là một 

đóng góp đáng kể cho lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, một công ty không 

thể giảm lượng khí thải của mình bằng cách cắt giảm doanh số bán hàng. 

Phương pháp dựa trên chi tiêu để giảm lượng khí thải carbon hoạt động bằng 

cách tính toán giá trị phát thải của hàng hóa và dịch vụ mà bạn mua. Sau đó, 

bạn nhân giá trị đó với một hệ số phát thải, là một đại diện thô cho lượng phát 

thải trên một đơn vị giá trị tài chính. Những yếu tố này dựa trên lượng khí thải 



trung bình của ngành, có thể không đủ chính xác để tính toán lượng khí thải 

carbon của giày thể thao của bạn. Bất kể, phương pháp dựa trên chi tiêu hoạt 

động tốt vì nó cho phép bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi giảm lượng khí 

thải của mình. 

Kế toán carbon dựa trên chi tiêu là một cách mạnh mẽ để xác định lượng khí 

thải carbon tổng thể của công ty. Nó kết hợp giá trị kinh tế của các sản phẩm 

và dịch vụ với các yếu tố phát thải để tính toán lượng khí thải mà mỗi hàng 

hóa hoặc dịch vụ đã mua tạo ra. Phương pháp dựa trên chi tiêu rất hữu ích 

để sàng lọc lượng khí thải và tính toán đóng góp của những người đóng góp 

nhỏ hơn, nhưng nó cần dữ liệu và phương pháp tính toán chính xác hơn để 

cung cấp cơ sở vững chắc cho việc quản lý khí hậu và carbon hơn nữa. 

Một cách tiếp cận phổ biến khác là sử dụng phương pháp dựa trên chi tiêu. 

Phương pháp này dựa trên dữ liệu liên quan đến các vật liệu được sử dụng 

để tạo ra một sản phẩm. Ví dụ: nếu quần áo được làm từ cotton, giá trị của 

sản phẩm được nhân với hệ số khí thải thích hợp. Phương pháp dựa trên chi 

tiêu chính xác hơn nhiều so với phương pháp toàn diện, nhưng quá trình tính 

toán lượng khí thải rất tốn thời gian. Một phương pháp dựa trên chi tiêu chỉ 

nên được sử dụng nếu bạn có thời gian để dành cho phân tích. 

Phương pháp dựa trên hoạt động 

Sử dụng mô hình giao thông đô thị dựa trên hoạt động có thể hỗ trợ các nhà 

hoạch định chính sách đưa ra quyết định hợp lý dựa trên các thí nghiệm trong 

quá khứ. Các mô phỏng này sử dụng dữ liệu lái xe ở cấp độ vi mô để ước 

tính lượng khí thải carbon. Không giống như các mô hình truyền thống, các 

mô hình dựa trên hoạt động có tính đến hành vi di chuyển của các phương 

tiện cá nhân. Loại mô hình này cũng giúp đánh giá tác động của các kịch bản 

chính sách khác nhau đối với năng lượng, giao thông và sức khỏe môi trường 

của thành phố. Phương pháp này có một số lợi thế và đáng để xem xét. 

Một phương pháp dựa trên hoạt động tính toán lượng khí thải carbon từ các 

sản phẩm và dịch vụ mà các công ty tạo ra, tiêu thụ và xử lý. Phương pháp 

này cũng bao gồm dữ liệu về nhiên liệu được sử dụng để chạy các thiết bị và 

phương thức vận chuyển. Dữ liệu được sử dụng để xác định các phần phát 

thải cao nhất của sản phẩm và dịch vụ. Bằng cách phân tích toàn bộ vòng đời 

của một sản phẩm, các tính toán dựa trên hoạt động giúp các công ty hiểu 

được lượng carbon mà họ đang đóng góp vào bầu khí quyển. 



Một cách để giảm lượng khí thải carbon từ các quy trình sản xuất là chuyển 

sang các vật liệu không giải phóng khí nhà kính. Ví dụ, xi măng thải ra carbon 

dioxide khi nó cứng lại. Các sản phẩm thay thế, như nhựa sinh học, làm giảm 

nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch. Các công ty cũng có thể chọn các nguồn 

năng lượng tái tạo để cung cấp năng lượng cho các nhà máy của họ và sử 

dụng các tàu chở hàng tiết kiệm nhiên liệu để vận chuyển sản phẩm của họ. 

Bằng cách thực hiện những thay đổi này, các công ty có thể giảm lượng khí 

thải carbon và cải thiện lợi nhuận của họ. 

Phương thức vận chuyển 

Sử dụng dữ liệu để giảm lượng khí thải carbon có thể là một công cụ mạnh 

mẽ trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Sử dụng dữ liệu về nhu cầu lưới 

điện và mức tiêu thụ điện có thể giúp các công ty tối ưu hóa việc lưu trữ năng 

lượng và bán nó trên thị trường bán buôn. Bằng cách chia sẻ dữ liệu trong 

toàn ngành, các công ty có thể cải thiện hiệu quả sản xuất và cắt giảm lượng 

khí thải carbon. Ngoài ra, họ có thể sử dụng dữ liệu để xác định các cách để 

giảm chi phí nhiên liệu và kéo theo môi trường. Cuối cùng, những nỗ lực này 

sẽ tiết kiệm năng lượng, tiền bạc và hành tinh. 

Một trong những nguồn khí nhà kính lớn nhất là giao thông vận tải. Lĩnh vực 

này chiếm 27% tổng lượng khí thải của Hoa Kỳ. Mặc dù giao thông vận tải đã 

chứng kiến một số giảm trong những năm gần đây, phát thải khí nhà kính vẫn 

là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự nóng lên toàn cầu. Việc giảm phát thải khí 

nhà kính này phần lớn là do đại dịch COVID-19 buộc mọi người phải trì hoãn 

việc đi lại và sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay thế. Tuy nhiên, 

lượng khí thải vận tải hàng hóa và vận tải hành khách nội địa đã tăng trong 

năm 2020, do nhu cầu đi lại tăng lên. 

Các công ty trong ngành vận tải và hậu cần nắm bắt một lượng dữ liệu khổng 

lồ. Bằng cách kết hợp phân tích dữ liệu với tự động hóa quy trình, họ có thể 

tối ưu hóa các quy trình hoạt động và giảm lượng khí thải. Ngoài việc giảm 

lượng khí thải, họ có thể giảm chi phí và cải thiện giao tiếp với các chủ hàng 

của họ. Hơn nữa, họ có thể đặt mục tiêu phát thải và nâng cao hiệu quả. Và 

bằng cách sử dụng dữ liệu, các nhà quản lý chuỗi cung ứng có thể rút ra kết 

luận độc đáo hơn. Ví dụ, ở Hà Lan, chính phủ yêu cầu các công ty hậu cần 

chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Mục tiêu là xây dựng kiến thức liên 

quan đến khí thải và tận dụng nó để phân tích sâu hơn. 


