
Học máy trong các Hệ thống Thông minh 

Học máy là một nhánh của trí tuệ nhân tạo liên quan chặt chẽ đến 

thống kê tính toán. Mặc dù AI có thể bị sai lệch, nó cũng có thể 

đưa ra các dự đoán cực kỳ chính xác. Các thuật toán này có thể 

trả lời các câu hỏi trên màn hình hoặc trong các cuộc hội thoại. 

Học máy thậm chí có thể phát hiện gian lận. Dưới đây là một số 

cách AI đang thay đổi thế giới. Đọc tiếp để tìm hiểu cách những 

máy tính này có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. 

Học máy là một nhánh của AI 

Học máy là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI). Mục đích của 

nhánh AI này là làm cho máy tính học mà không cần lập trình rõ 

ràng. Các ứng dụng của nó bao gồm nhận dạng hình ảnh, khai 

thác dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các phương pháp học 

thống kê. Nhánh AI này cũng có nhiều lĩnh vực con, bao gồm lý 

thuyết học tập tính toán và học tập củng cố.  

Ngày nay, việc sử dụng Học máy đã trở nên phổ biến. Nhiều công 

ty đang sử dụng nó để tìm ra những cách tốt hơn để phục vụ khách 

hàng của họ. Ví dụ: UberEats sử dụng Học máy để tính toán thời 

gian chờ đợi của tài xế giao hàng, Spotify sử dụng nó để tìm danh 

sách phát tốt nhất và Dell sử dụng phân tích văn bản để cải thiện 

sự hài lòng của nhân viên. 

Học máy cho phép máy tính học mà không cần lập trình bằng cách 

phân tích dữ liệu và dự đoán tương lai. Khi máy tính trở nên thông 

minh hơn, chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây 

không thể làm được. Những tiến bộ mới nhất trong Học máy đã 

biến công nghệ này trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc 

sống của chúng ta. Điều hướng ô tô tự động, nhận dạng giọng nói 

và tìm kiếm trên web chỉ là một vài ví dụ.  

Ví dụ: Mạng thần kinh được sử dụng để xác định khuôn mặt của 

một người trên các trang web truyền thông xã hội. Nó cũng hỗ trợ 

các ứng dụng trợ lý ảo như Siri và Alexa. Một ví dụ khác về cách 

Học máy được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Với sự gia tăng của 



hình ảnh kỹ thuật số, có thể đào tạo một chương trình máy tính để 

phát hiện các dấu hiệu bệnh tật. 

Hệ thống thông minh có thể được phân loại thành ba loại khác 

nhau. Các hệ thống chuyên gia không sử dụng lập trình thông 

thường mà thay vào đó sử dụng các ký hiệu logic để đưa ra quyết 

định. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành 

ngân hàng, lĩnh vực y tế và phát hiện vi rút. Trong khi đó, robot là 

nghiên cứu về cách thức hoạt động của robot. Kết hợp các kỹ thuật 

kỹ thuật và khoa học, robot có thể thực hiện các nhiệm vụ thường 

ngày, chẳng hạn như chế tạo ô tô. Chúng cũng có thể giúp NASA 

di chuyển các vật thể nặng trong không gian.  

Học máy liên quan chặt chẽ đến thống kê tính toán  

Học máy có liên quan chặt chẽ đến thống kê tính toán và nó là một 

nhánh của toán học tập trung vào quá trình dự đoán và đưa ra dự 

đoán bằng máy tính. Thống kê tính toán cũng tập trung vào khai 

thác dữ liệu, là một dạng phân tích dữ liệu mang tính khám phá. 

Học máy sử dụng các kỹ thuật tương tự như những kỹ thuật được 

con người sử dụng để học cách dự đoán kết quả.  

Học máy thường được cho là thiên vị 

Học máy là một quá trình trong đó thuật toán máy tính có thể tạo ra 

kết quả sai lệch. Quá trình học máy là một phần quan trọng của trí 

tuệ nhân tạo, nhưng nó có thể gặp vấn đề khi dữ liệu không đủ tốt 

để đào tạo hệ thống đúng cách. Cụm từ "rác vào, rác ra" được nghĩ 

đến khi xem xét các vấn đề có thể xảy  ra do sử dụng dữ liệu kém 

để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo.  

Vấn đề này không phải là mới - sự thiên vị trong AI là một mối 

quan tâm lớn đối với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, rất khó để 

xác định các thành kiến trong quá trình xây dựng mô hình. Hơn 

nữa, các tác động hạ lưu của dữ liệu sai lệch thường khó phát 

hiện. Ví dụ: một chatbot của Microsoft được tạo ra để trở thành 

một người bạn đồng hành hữu ích, nhưng nó nhanh chóng học 



cách sử dụng ngôn ngữ không phù hợp và cư xử theo cách không 

phù hợp. Do đó, Microsoft đã phải đóng cửa nó.  

Sự thiên vị này thường không cố ý, nhưng nó có thể gây ra hậu 

quả nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, 

bán hàng và trải nghiệm của khách hàng. Trong một số trường 

hợp, nó thậm chí có thể gây ra những tình huống nguy hiểm. Ví dụ: 

sai lệch trong dữ liệu nhận dạng hình ảnh có thể dẫn đến kết luận 

không chính xác về ngoại hình của một số người nhất định.  

Các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm MIT đã nghiên cứu 

khả năng thiết kế một hệ thống học máy có thể khắc phục sự thiên 

vị này. Để làm như vậy, họ đã phát triển một tập dữ liệu bao gồm 

một loạt các hình ảnh - một số có nhiều tư thế hơn những hình 

khác - và sau đó đưa nó vào một mạng nơ-ron. 

Quản lý học máy là một quá trình phức tạp và nó phải được thực 

hiện cẩn thận để tránh những vấn đề như thế này. Các nhà quản  lý 

phải nhận thức được rủi ro về danh tiếng và xác định thời điểm 

triển khai các mô hình học máy trong doanh nghiệp của họ. May 

mắn thay, có một số phương pháp hay nhất có thể giúp ngăn chặn 

sự thiên vị. 

Học máy có thể đưa ra các dự đoán chính xác  

Học máy là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu và đưa ra 

dự đoán. Quá trình này liên quan đến việc đào tạo một thuật toán 

trên dữ liệu lịch sử và sau đó áp dụng nó vào dữ liệu mới. Nó có 

thể được sử dụng để dự đoán khả năng xảy ra một sự kiện hoặc 

kết quả cụ thể và có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt 

hơn. Ví dụ: nó có thể xác định xem một giao dịch cụ thể có khả 

năng gian lận hay không. Loại dự đoán này có thể cung cấp cho 

doanh nghiệp những hiểu biết có giá trị có thể giúp họ tránh mất 

khách hàng. 

Sự phát triển về dữ liệu, sức mạnh tính toán và tốc độ của Internet 

đều là những yếu tố góp phần vào việc sử dụng học máy. Sự kết 

hợp của các yếu tố này cho phép phát triển nhanh chóng các mô 



hình học máy phân tích các tập dữ liệu phức tạp. Kết quả là một hệ  

thống trí tuệ nhân tạo phức tạp hơn có khả năng đưa ra các dự 

đoán chính xác. 

Học máy đặt ra những câu hỏi về đạo đức 

Khi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển, các câu hỏi 

đạo đức được đặt ra bởi các thuật toán đã đạt được điểm nổi bật 

mới. Điều này một phần là do các chính phủ quốc gia, các tổ chức 

phi chính phủ và các công ty tư nhân đã bắt đầu đóng vai trò tích 

cực trong cuộc thảo luận. Như vậy, khối lượng và chất lượng 

nghiên cứu về các chủ đề này đã tăng lên rất nhiều. Bài báo này 

cập nhật và mở rộng nghiên cứu trước đó, nêu bật những phát 

hiện gần đây và các vấn đề đạo đức chính.  

Ngoài các vấn đề đạo đức, AI đang phải đối mặt với một thời gian 

khó khăn trong việc chuyển các nguyên tắc bao quát của nó thành 

các ứng dụng thực tế. Các giải pháp AI hiện tại hướng đến tốc độ, 

hiệu quả và lợi nhuận cao nhất, tất cả đều mâu thuẫn với đánh giá 

đạo đức và thời gian cần thiết để đưa ra quyết định đạo đức. Ngoài 

ra, không có hệ thống thực thi nào để đảm bảo hành vi đạo đức 

của các hệ thống AI. 

Đạo đức của việc sử dụng các thuật toán để cải thiện hệ thống AI 

rất phức tạp do chúng có khả năng gây hại. Ví dụ, chúng có thể 

kìm hãm quyền tự chủ của con người hoặc ảnh hưởng đến lựa 

chọn của người dùng. Vấn đề này đã chiếm một vị trí trung tâm 

trong các nguyên tắc đạo đức AI cấp cao, bao gồm các nguyên tắc 

do Nhóm Châu Âu về Đạo đức trong Khoa học và Công nghệ 

(EGEST) và Ủy ban Trí tuệ Nhân tạo Hạ viện (HAIC) soạn thảo.  

Hơn nữa, các thuật toán có thể tạo ra kết quả không chính xác, có 

thể gây ra hậu quả bất lợi cho quyền riêng tư và quyền tự chủ của 

con người. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và khó đạt 

được thỏa thuận về các tiêu chuẩn và thông lệ. Để giải quyết 

những vấn đề này, các doanh nghiệp nên hướng tới một cấu trúc 

trách nhiệm giải trình AI hợp lý về mặt đạo đức. Hơn nữa, các 



thuật toán có thể chứa các thành kiến do con người tạo ra, ngăn 

cản họ đưa ra các quyết định công bằng.  

Hơn nữa, người dùng AI sẽ muốn biết những hệ thống này ảnh 

hưởng như thế nào đến công việc và cuộc sống của họ. Bởi vì các 

hệ thống do AI phát triển là không rõ ràng, rất khó để biết chúng 

hoạt động như thế nào và do đó, tính minh bạch là điều cần thiết 

cho một AI hợp lý về mặt đạo đức. 


