
Kế hoạch AI mà châu Âu mong đợi 

Các nhà khoa học thúc đẩy xây dựng một siêu máy tính để 

phát triển các mô hình ngôn ngữ AI không phải là tiếng 

Trung hay tiếng Mỹ. 

Một nhóm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và lợi ích kinh doanh châu 

Âu muốn biến châu Âu thành một cường quốc trí tuệ nhân tạo bằng cách 

xây dựng một siêu máy tính để phát triển các mô hình ngôn ngữ AI. 

Nếu không thành công, châu Âu sẽ bị mắc kẹt, phải dựa vào công nghệ 

nước ngoài cho các ứng dụng AI, nhóm này cho biết - đó sẽ là một sự phụ 

thuộc khác làm giảm sức mạnh kinh tế và sự phát triển khoa học của lục 

địa này. 

Cái gọi là mô hình ngôn ngữ AI như GTP-3 của Mỹ là những hệ thống hiểu 

và tạo ra văn bản. Các mô hình đã kích hoạt một loạt các công cụ sáng 

tạo, bao gồm các ứng dụng tìm kiếm đa ngôn ngữ, các bài báo do robot 

viết, dịch tự động và chatbot.  

Mỹ và Trung Quốc đang trong một cuộc chạy đua khốc liệt để thống trị 

công nghệ mô hình ngôn ngữ AI, với mỗi bên đều nỗ lực thực hiện những 

đột phá khoa học mới mỗi năm. Trong khi đó châu Âu đang tụt hậu.  

" Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tiến một bước mà châu Âu chưa từng thực hiện 

cho đến bây giờ - chúng tôi thực sự chỉ ở ghế khán giả", Hans Uszkoreit, 

giám đốc khoa học của Trung tâm nghiên cứu AI của Đức cho biết. "Nếu 

chúng tôi thậm chí không ở bước đầu tiên, thì chúng tôi cũng đang bỏ lỡ 

các bước tiếp theo." 

Uszkoreit là một trong những nhóm các nhà nghiên cứu thúc đẩy phát triển 

các mô hình ngôn ngữ AI của riêng châu Âu. Để làm được điều đó, nhóm 

đã khởi động một dự án có tên là Mô hình AI lớn của châu Âu - Large 

European AI Models (LEAM), nhằm xây dựng một siêu máy tính mới - một 

hệ thống máy tính lớn có khả năng chạy AI tiến bộ và phức tạp nhất - được 

sử dụng riêng cho các mô hình ngôn ngữ AI. 



Dự án sẽ trông hơi giống với trung tâm nghiên cứu hạt nhân CERN ở Thụy 

Sĩ, các nhà nghiên cứu cho biết. Siêu máy tính này sẽ có giá 300 triệu euro 

và sẽ mạnh như máy tính Selene của Nvidia, đứng trong số 10 siêu máy 

tính hàng đầu toàn cầu. 

Ngay bây giờ, vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi có được mô hình 

ngôn ngữ LEAM đầu tiên. 

Các mô hình AI tiên tiến trên thế giới – tính từ khi có GPT-3 

 

Những người quảng bá đằng sau LEAM tuyên bố dự án có thể thúc đẩy 

các chính sách của riêng châu Âu về trí tuệ nhân tạo, bao gồm xây dựng 

các hệ thống AI đáng tin cậy và "lấy con người làm trung tâm" và tránh sự 

thiên vị trong các kết quả được tính toán bằng AI. 

Liên minh châu Âu trong những năm qua đã đặt ra một chiến lược và các 

đạo luật để kiểm soát tốt hơn các hệ thống trí tuệ nhân tạo, vì nó đã chứng 

kiến sự bùng nổ công nghệ. Điều đó bao gồm một đề xuất năm 2021 về 

Đạo luật AI hiện đang được đàm phán bởi các nhà lập pháp EU và chính 

phủ các quốc gia châu Âu. 

Các mô hình được đào tạo trong nhiều tuần và hàng tháng trên hàng tỷ 

điểm dữ liệu, chẳng hạn như bằng cách đọc phần lớn các tài liệu trên 



internet và trực tiếp trên phần cứng mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu châu 

Âu gần như không thể xem xét kỹ lưỡng những thành kiến/thiên vị len lỏi 

trong các mô hình như Wu Dao 2.0 của Trung Quốc. 

Điều quan trọng là châu Âu có thể phát triển, kiểm tra và cải thiện các mô 

hình của riêng mình, Philipp Slusallek, giáo sư tại Đại học Saarland và người 

sáng lập tổ chức AI châu Âu Claire (European AI organization Claire) cho 

biết. Một mô hình có thể liên kết tất cả các ngôn ngữ châu Âu "sẽ đưa châu 

Âu đến gần nhau hơn", ông nói. 

Sẽ không quan trọng ngôn ngữ nào mà trong đó một văn bản đã được viết 

- mọi người sẽ có thể đọc nó. Đối với các quốc gia như Đức và Pháp, đây 

sẽ không phải là mối quan tâm lớn nhất "vì họ có thể mua được một chiếc 

máy tính lớn", Slusallek nói, "nhưng khi tôi nghĩ về Slovenia hoặc Bồ Đào 

Nha, điều đó sẽ không thể thực hiện được một cách đơn giản". 

LEAM đã nhận được sự hỗ trợ từ những gã khổng lồ trong ngành công 

nghiệp châu Âu như SAP, Bosch và Bayer, Jörg Bienert, chủ tịch của dự 

án cho biết. Nhóm này cũng đang đàm phán với Bộ Kinh tế Đức để đảm 

bảo tài trợ công cho siêu máy tính.  

Theo Slusallek, các cuộc thảo luận đầu tư phải "bắt đầu từ phía Đức vì mất 

quá nhiều thời gian ở cấp độ châu Âu". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, các 

nhà nghiên cứu từ khắp châu Âu nên có quyền truy cập vào sức mạnh tính 

toán đó. 

Vào năm 2020, Ủy ban đã xử lý việc tài trợ cho các trung tâm nghiên cứu 

AI. Nhưng giám đốc điều hành EU đã quyết định tài trợ cho nhiều trung 

tâm nghiên cứu nhỏ hơn thay vì một trung tâm nghiên cứu AI lớn theo 

Chương trình Châu Âu Kỹ thuật số, như những người ủng hộ LEAM ngày 

nay mong muốn. 

"Hiệu ứng đã hoàn toàn mất đi," Slusallek nói. "Nếu tôi có cả một đồng cỏ 

đầy những ngọn hải đăng, không có gì là một ngọn hải đăng trụ cột nữa, 

thì sẽ không tạo được bước đột phá quan trọng nào." 

 


