
Biên giới của Công nghệ AI 

Thập kỷ tiếp theo của nghiên cứu AI có thể sẽ được xác định bởi những nỗ 

lực kết hợp kiến thức hiện có, thúc đẩy các cách học mới và làm cho các 

hệ thống trở nên mạnh mẽ hơn, có thể khái quát hóa và đáng tin cậy hơn. 

Nghiên cứu về thúc đẩy hợp tác giữa người và máy sẽ được đặt lên hàng 

đầu, cũng như những cải tiến trong kỹ thuật AI lai, phương pháp đào tạo 

nâng cao và AI có thể giải thích được. 

Hợp tác giữa con người và AI 
Làm chủ sự hợp tác và kết nhóm giữa con người và AI là một yếu tố nền 

tảng cho ứng dụng AI trong tương lai. 

Làm chủ sự hợp tác và kết nhóm giữa con người và AI là một yếu tố nền 

tảng cho ứng dụng AI trong tương lai. Sức mạnh tổng hợp giữa con người 

và AI hứa hẹn về một tổng thể lớn hơn tổng của các bộ phận của nó. Các 

nhà nghiên cứu đang giải quyết thách thức này bằng cách nghiên cứu các 

vấn đề về thẩm quyền được ủy quyền, khả năng quan sát, khả năng dự 

đoán, khả năng chỉ đạo và sự tin cậy.  

Hiểu rõ hơn về cách con người sẽ học cách làm việc với AI sẽ cung cấp 

thông tin chi tiết để tạo ra các chương trình đào tạo hiệu quả cho con 

người. Những tiến bộ trong việc hiểu ngôn ngữ đang được theo đuổi để 

tạo ra các hệ thống có thể tóm tắt các đầu vào phức tạp và tương tác 

thông qua cuộc trò chuyện giống như con người, một thành phần quan 

trọng của nhóm thế hệ tiếp theo. Biên giới của việc hợp tác bao gồm nhu 

cầu về trí thông minh hợp tác giữa các nhóm tác nhân, cho dù là các nhóm 

hỗn hợp giữa con người và máy móc hay các nhóm máy phối hợp. 

Cách học mới lạ 
Các phương pháp học tập mới đang cho phép đạt hiệu quả cao hơn trong 

cả đào tạo và suy luận từ dữ liệu.  

Các phương pháp học tập mới đang cho phép đạt hiệu quả cao hơn trong 

cả đào tạo và suy luận từ dữ liệu. Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào các 

tập dữ liệu khổng lồ và mở rộng khả năng của các hệ thống để xử lý các tác 



vụ vượt ra ngoài phạm vi ban đầu của chúng, xây dựng các lộ trình hướng 

tới học tập theo ngữ cảnh và suy luận hợp lý. Các kỹ thuật AI lai kết hợp các 

cách tiếp cận AI khác nhau để tận dụng các điểm mạnh bổ sung của chúng.  

Ví dụ, nghiên cứu về biểu tượng thần kinh đang kết hợp thao tác biểu 

tượng với mạng lưới thần kinh. Các cách tiếp cận dựa trên mô hình và dựa 

trên dữ liệu cũng có thể được kết hợp; ví dụ, tận dụng kiến thức vật lý 

trong khuôn khổ máy học thống kê.  

Các nhà nghiên cứu cũng đang cải tiến các kỹ thuật học có giám sát với 

nguồn cung cấp dữ liệu được dán nhãn thấp, trong khi những người khác 

đã nghĩ ra các phương pháp dán nhãn dữ liệu hiệu quả hơn. Tạo dữ liệu 

tổng hợp thông qua mô phỏng là một trong những cách tiếp cận đầy hứa 

hẹn như vậy. Nó cho phép một mô hình nhìn thấy các điều kiện và kịch 

bản mà nó có thể không gặp phải với một tập dữ liệu thực, đồng thời bảo 

toàn mối quan hệ giữa các biến quan trọng trong dữ liệu gốc và quyền 

riêng tư của dữ liệu nhạy cảm.  

Điện toán cạnh   

Việc phá vỡ các rào cản về kích thước, trọng lượng và sức mạnh cũng làm 

tăng tính phổ biến của AI và hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư. 

Việc phá vỡ các rào cản về kích thước, trọng lượng và sức mạnh cũng làm 

tăng tính phổ biến của AI và hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư. Các công ty 

đang làm việc để đóng gói nhiều sức mạnh tính toán hơn vào các chip 

chuyên dụng, chặt chẽ hơn, sử dụng ít năng lượng hơn để huấn luyện và 

chạy các mô hình giống nhau. Những con chip như vậy cho phép các thiết 

bị tiêu dùng chạy cục bộ các mô hình phức tạp, thay vì truyền dữ liệu ra 

bên ngoài và đợi các mô hình chạy từ xa. Lưu giữ toàn bộ dữ liệu trên thiết 

bị mà một mô hình đang được đào tạo hoặc chạy là một tiến bộ có khả 

năng nâng cao quyền riêng tư cá nhân trong các hệ thống do AI cung cấp.  

Những tiến bộ trong lý luận 

So với con người, ngay cả những hệ thống AI hiện tại có khả năng nhất 

của chúng ta cũng thiếu thứ mà người ta có thể nghĩ là “suy luận hợp lý”. 



Những nỗ lực đang được tiến hành để tạo ra các hệ thống có thể khái quát 

hóa kiến thức và cải tiến việc học tập trên các lĩnh vực. Một hệ thống AI 

được trang bị khả năng suy luận thông thường có thể mô hình hóa hiệu 

quả khả năng của con người trong việc đưa ra và khai thác các giả định về 

các đặc tính vật lý, mục đích, ý định và hành vi của con người và đồ vật, từ 

mô tả các hậu quả có thể xảy ra của một hành động hoặc tương tác. 

đó Những tiến bộ trong phân loại, tạo bản thể luận có cấu trúc tổng quát và 

hiểu ngôn ngữ sẽ thúc đẩy khả năng học của máy trong khi hiểu ngữ cảnh 

và nội dung, đồng thời cho phép mọi người khám phá các giải pháp nhanh 

chóng cho các vấn đề mà lịch sử phải mất nhiều năm để kiểm tra.  

Nghiên cứu này hứa hẹn sẽ mở đường cho AI dễ giải thích hơn cùng với 

khả năng phát hiện và giảm thiểu sai lệch cao hơn, điều cần thiết để cải 

thiện độ tin cậy của các công nghệ AI tổng quát hơn này.  

Hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát hơn 

Các giải pháp AI cho đến nay đã thể hiện các năng lực hẹp và sâu, nhưng 

có sự khác biệt cơ bản với các năng lực do con người thể hiện. 

Các giải pháp AI cho đến nay đã thể hiện các năng lực hẹp và sâu, nhưng 

có sự khác biệt cơ bản với các năng lực do con người thể hiện. Con người 

thực hiện các nhiệm vụ bằng cách học mà không có tín hiệu giám sát rõ 

ràng; chúng khái quát hóa các kỹ năng cần thiết cho một nhiệm vụ và áp 

dụng chúng cho các nhiệm vụ khác; và họ tích lũy, thao túng và suy luận 

với một lượng lớn kiến thức thông thường. 

Một số nhà nghiên cứu đã sử dụng cụm từ “trí tuệ tổng hợp nhân tạo” 

(AGI) để chỉ mục tiêu mở rộng AI vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn hẹp 

và dọc. Các cuộc tranh luận tập trung vào việc liệu có thể có những bước 

đột phá cụ thể dẫn đến những khả năng tổng quát hơn, giống con người 

hơn hay liệu lĩnh vực này có nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy AI tổng 

quát hơn theo một hoặc nhiều khía cạnh kỹ năng hay không. 

Bất kể quan điểm nào, tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực nghiên cứu được 

đề cập trong phần này sẽ được yêu cầu để tạo ra các hệ thống AI tổng 

quát hơn. Nếu đạt được, các phương pháp AI tổng quát hơn có thể mang 



lại những lợi ích to lớn, nhưng cũng có thể gây ra những rủi ro mới nếu 

những thách thức về an toàn không được giải quyết. 

Mặc dù các bước đột phá không có cách nào được đảm bảo, Hoa Kỳ nên 

tiếp tục nghiên cứu các hệ thống có khả năng giống con người hơn, kèm 

theo các khoản đầu tư tương xứng để đảm bảo rằng các hệ thống đó an 

toàn và có thể kiểm soát được. 

Những tiến bộ trong AI, bao gồm việc nắm vững các khả năng AI chung 

hơn theo một hoặc nhiều chiều, có thể sẽ cung cấp các khả năng và ứng 

dụng mới. Một số tiến bộ này có thể dẫn đến các điểm uốn hoặc bước 

nhảy vọt về khả năng. Những tiến bộ như vậy cũng có thể đưa ra những 

mối quan tâm và rủi ro mới cũng như nhu cầu về các chính sách, khuyến 

nghị và tiến bộ kỹ thuật mới để đảm bảo rằng các hệ thống phù hợp với 

các mục tiêu và giá trị, bao gồm an toàn, mạnh mẽ và đáng tin cậy.  Hoa 

Kỳ nên theo dõi những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo và thực hiện các khoản 

đầu tư cần thiết vào công nghệ cũng như chú ý đến chính sách để đảm 

bảo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng chúng phù hợp với 

các mục tiêu và giá trị của chúng ta.  

Hướng tới một tương lai có sự hỗ trợ của AI. 

Theo quỹ đạo của các chủ đề nghiên cứu được phác thảo ở trên, phác thảo 

một tương lai trong đó AI trao quyền cho nhân loại theo những cách chưa 

từng có, mở khóa các khả năng trong khoa học, giáo dục, công nghệ vũ trụ, 

chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, sản xuất, nông nghiệp, giải trí và vô số 

lĩnh vực khác. Ví dụ: những tiến bộ trong việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên có thể 

cho phép dịch thời gian thực, phổ biến cho các ngôn ngữ khó hiểu hơn mà 

dữ liệu đào tạo viết và nói bị hạn chế. Điều này sẽ thay đổi cách chúng ta 

giao tiếp vượt qua các rào cản về địa lý và văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động kinh doanh, ngoại giao và tự do trao đổi ý kiến. 

Những đột phá trong việc tích hợp dữ liệu đa nguồn, đa phương thức có 

thể cho phép mô hình hóa và mô phỏng theo thời gian thực dựa trên AI để 

ứng phó với các cuộc khủng hoảng bao gồm cả đại dịch và thiên tai.  

Nguồn cấp dữ liệu từ máy bay không người lái được bổ sung bằng bản đồ, 

bố cục tòa nhà và các lớp dữ liệu trực quan khác có thể trao quyền cho 



những người phản ứng đầu tiên với sự hiểu biết về tình huống khẩn cấp 

cứu người, và AI có thể giúp xây dựng các kế hoạch ứng phó, đẩy nhanh 

chỉ huy và kiểm soát cũng như tối ưu hóa hậu cần cho một loạt ứng phó 

với thảm họa kịch bản.  

 

 


