
5 lĩnh vực công nghệ cần theo dõi trong 
năm 2023 
Đám mây đang thúc đẩy những đổi mới thú vị nhất tác động đến 

cuộc sống của chúng ta như thế nào. 

Trong năm qua, tôi đã chứng kiến một số tổ chức có công nghệ tiên tiến nhất đổi 

mới bằng cách sử dụng các giải pháp đám mây, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo 

(AI), máy học (ML) và thị giác máy tính (CV). Nhiều đổi mới trong số này sẽ thúc 

đẩy những cải tiến có ý nghĩa đối với cách chúng ta sống trong những năm tới. 

Dưới đây là năm lĩnh vực công nghệ mà tôi quan tâm nhất khi theo dõi sự phát 

triển vào năm 2023: 

1. Hệ thống tự trị chuyển đổi chuỗi cung ứng  

Trong vài năm qua, tất cả chúng ta đều thấy sự mong manh của chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Nhưng tôi cũng đã thấy ở Amazon cách công nghệ hiện đại có thể thúc 

đẩy sự ổn định và hiệu quả, ngay cả trong những thời điểm không chắc chắn. Và 

khi công nghệ này trở nên dễ dàng được những người khác áp dụng, nó sẽ biến 

đổi chuỗi cung ứng. 

Ví dụ: gần đây chúng tôi đã ra mắt giải pháp chuỗi cung ứng, dựa trên gần 30 

năm kinh nghiệm về mạng hậu cần của Amazon.com, giải pháp này tự động kết 

hợp và phân tích dữ liệu trên nhiều hệ thống chuỗi cung ứng, đồng thời cung 

cấp thông tin chi tiết có thể hành động dựa trên máy học (ML). Nó giúp các 

doanh nghiệp dễ dàng cải thiện khả năng hiển thị chuỗi cung ứng để họ có thể 

đưa ra các quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn nhằm giảm thiểu rủi ro, giảm 

chi phí và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. 

Tôi cũng mong đợi những cải tiến thú vị trong các nhà máy, với các cảm biến IoT 

không chỉ có thể dự đoán lỗi máy móc mà còn ngăn chặn chúng, giảm thời gian 

ngừng hoạt động. Trong lĩnh vực vận chuyển, sự xuất hiện của các mạng lướ i 

vận chuyển hàng hóa kỹ thuật số đi qua các quốc gia sẽ cung cấp dữ liệu thời 

gian thực cho phép các hãng vận chuyển tối ưu hóa các tuyến vận chuyển và 

thay đổi hướng đi để đối phó với các sự kiện bất ngờ. 

2. Công nghệ đám mây định nghĩa lại thể thao  



Công nghệ đám mây đang định nghĩa lại cách mọi người chơi và trải nghiệm thể 

thao. Các tổ chức, chẳng hạn như NFL, NHL, Bundesliga và Formula 1, đang sử 

dụng AWS để cung cấp thông tin chi tiết từ hàng triệu điểm dữ liệu và phân tích 

hiệu suất nhằm nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. 

Trên màn hình, lớp phủ dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực tiếp tục 

nâng cao trải nghiệm xem. Trong một vài năm nữa, việc xem một trò chơi có thể 

giống với những gì chúng ta thấy khi chơi trò chơi điện tử ngày nay. Trải nghiệm 

của người hâm mộ cũng sẽ phát triển tại các sân vận động, áp dụng việc sử dụng 

sinh trắc học, CV và ML để cho phép vào cửa không cần vé và mua mang đi. 

Và các công ty phát trực tuyến, chẳng hạn như Veo, đang sử dụng đám mây để 

thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa các vận động viên nghiệp dư và chuyên 

nghiệp. Veo đã xây dựng một mạng thần kinh tự động tạo các điểm nổi bật từ 

các luồng video, cho phép người chơi, huấn luyện viên và nhà tuyển dụng dễ 

dàng tìm thấy các lượt chơi quan trọng và cải thiện chiến thuật. Với Veo, nhiều 

người chơi có quyền truy cập vào công nghệ mà trước đây chỉ giới thượng lưu 

mới có thể tiếp cận được. 

3. Thử nghiệm sáng tạo lại thế giới mô phỏng 

Mô phỏng có thể giúp chúng tôi đưa ra quyết định tốt hơn—về xây dựng đường 

xá, tổ chức nhà kho, ứng phó với thảm họa, v.v. Nhưng các tổ chức đã bị hạn 

chế bởi phần cứng công suất cao và lực lượng lao động chuyên biệt cần thiết để 

xây dựng chúng. 

Công nghệ mới, chẳng hạn như các giải pháp AWS giúp tạo mô phỏng dễ dàng 

hơn và tiết kiệm chi phí hơn, đang thay đổi điều đó. Ví dụ:  Terraformation là một 

công ty có mục tiêu trồng một nghìn tỷ cây và với công nghệ mô phỏng AWS, 

công ty này hiện có thể mô hình hóa sự phát triển của toàn bộ khu rừng, đảm 

bảo sức khỏe và đa dạng sinh học của thực vật. 

Điện toán không gian cũng đang trở nên phổ biến hơn nhờ các công nghệ đám 

mây và phần cứng chuyên dụng mới cho phép tạo mô hình 3D của hầu hết mọi 

môi trường. Điều này sẽ thay đổi cách thức hoạt động của các ngành công 

nghiệp, chẳng hạn như kiến trúc và bất động sản. Trong tương lai, các mô hình 

3D sẽ dễ tạo và sử dụng như các video dạng ngắn. 

4. Đổi mới năng lượng thông minh cải thiện điện năng  



 

Lưới điện phi tập trung và lưu trữ năng lượng là hai lĩnh vực đổi mới năng lượng 

đang phát triển sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhiều cộng 

đồng đang chuyển từ các công ty năng lượng truyền thống sang các lưới điện 

siêu nhỏ của riêng họ để họ có thể tự duy trì. 

Trong khu phố của tôi, chúng tôi có một lưới điện siêu nhỏ, nơi năng lượng mặt 

trời được thu thập và chia sẻ giữa những người thuê nhà. Đám mây có thể giúp 

các cộng đồng hiểu rõ hơn về dữ liệu sử dụng năng lượng của họ và dự đoán 

mức tăng đột biến, ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động thông qua việc phân phối 

lại năng lượng. 

Lưu trữ pin cũng đang phát triển. Ví dụ: Amazon đang đầu tư vào các hệ thống 

lưu trữ năng lượng mới có thể lưu trữ năng lượng sạch được sản xuất bởi các 

dự án năng lượng mặt trời của mình và triển khai nó khi không có năng lượng 

mặt trời. Các dự án mới bao gồm một dự án năng lượng mặt trời 300 megawatt 

(MW) kết hợp với 150 MW pin lưu trữ ở Arizona và một dự án năng lượng mặt 

trời 150 MW kết hợp với 75 MW pin lưu trữ ở California. 

5. Chip được thiết kế tùy chỉnh giúp giảm chi phí và mức 

tiêu thụ năng lượng 



Trước đây, các ứng dụng dựa vào chip đa năng, được thiết kế để đáp ứng nhiều 

trường hợp sử dụng khác nhau, từ ứng dụng đơn giản đến phân tích chuyên sâu 

về điện toán. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến xu hướng chuyển sang 

sử dụng chip được chế tạo tùy chỉnh cho đám mây giúp tăng hiệu suất một cách 

triệt để và mang lại hiệu quả giúp giảm chi phí và mức tiêu thụ năng lượng. 

Ví dụ: AWS có chip dành cho nhiều loại ứng dụng, được sử dụng bởi các công 

ty khởi nghiệp nhỏ nhất cho đến các doanh nghiệp lớn nhất, cung cấp năng 

lượng cho các phiên bản điện toán mang lại hiệu suất giá tốt hơn tới 40% và sử 

dụng năng lượng ít hơn tới 60% so với các phiên bản tương đương được xây 

dựng bằng công nghệ chung- mục đích chip. Do những kết quả này, chúng tôi 

hy vọng sẽ thấy nhiều tổ chức chuyển sang sử dụng các chip được tối ưu hóa 

cho đám mây này khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hiệu suất cao hơn đồng thời 

giảm chi phí và mức tiêu thụ năng lượng. 

 


