
Cách Amazon sử dụng AI để tự động hóa 

công việc trong trụ sở công ty 

Gần như tất cả các công ty sẽ sớm có AI tại nơi làm việc ngang 
hàng với những gã khổng lồ công nghệ. Đây là những gì mong đợi. 

Alex Kantrowitz - 22 tháng 12 

Khi tôi viết cuốn sách của mình, Always Day One, tôi muốn trình bày 

phương pháp kinh doanh của những gã khổng lồ công nghệ với thế giới 

bên ngoài. Ý thức của tôi là bằng cách tiết lộ các phương pháp lãnh đạo, 

quy trình và công nghệ nội bộ của họ, tôi có thể trao cẩm nang của họ cho 

những người muốn cạnh tranh với họ hoặc bắt chước các phần mang tính 

xây dựng trong doanh nghiệp của họ.  

Khi tôi báo cáo cuốn sách, tôi đã bị ấn tượng bởi trí thông minh nhân tạo 

đã ăn sâu vào nền văn hóa của họ như thế nào. Với các phòng thí nghiệm 

nghiên cứu AI nội bộ được xếp vào hàng tốt nhất toàn cầu, những gã 

khổng lồ công nghệ đang tự động hóa nhiều hoạt động của họ và thay đổi 

bản chất công việc trong công ty của họ. 

Cam kết này đối với AI tại nơi làm việc mới có liên quan khi các công cụ 

mạnh mẽ như Dall-E , ChatGPT và các công cụ tương tự của chúng được 

phổ biến rộng rãi. Khi khả năng tiếp cận công nghệ mạnh mẽ này lan rộng, 

gần như tất cả các công ty sẽ sớm có những công cụ giống như những 

công cụ mà tôi đã thấy bên trong Amazon, Apple, Facebook, Google và 

Microsoft. Vì vậy, công việc bên trong các công ty của chúng tôi cũng sẽ 

thay đổi.  

Trong hai tuần tới, tôi sẽ chia sẻ những đoạn trích từ cuốn sách về một 

trong những chương trình hấp dẫn nhất mà tôi đã xem qua, Amazon's 

Hands Off The Wheel. 

Đây là phần một, và hãy theo dõi phần hai vào tuần tới, nơi chúng ta sẽ 

theo dõi những người công nhân trong câu chuyện và xem điều gì sẽ xảy 

ra tiếp theo. (Và bạn có thể chọn sách tại Amazon , Apple Books , Barnes 

and Noble và Bookshop.org .) 
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Con người có thể dự đoán được, Amazon biết rõ điều đó. Neil 

Ackerman, cựu tổng giám đốc Amazon cho biết: “Hãy chọn một mã ZIP và 

Amazon có thể cho bạn biết gần như mọi thứ mọi người mặc, mua và làm 

gì trong mã ZIP đó. “Đi từ nhà này sang nhà khác. Họ mặc quần áo giống 

nhau, ăn cùng thức ăn, trang trí giống nhau, mua những thứ giống 

nhau. Nó có thể có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều có 

thể đoán trước được.” 
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Với 25 năm dữ liệu sẵn có, Amazon biết chúng ta muốn gì, khi nào chúng 

ta muốn và có khả năng nó đã gửi thứ tiếp theo mà bạn sẽ đặt hàng đến 

một trung tâm thực hiện gần bạn. Amazon biết rằng các đơn đặt hàng áo 

khoác mùa đông sẽ tăng đột biến vào mùa thu. Nhưng không chỉ vậy, nó 

biết một số mã ZIP nhất định mua nhiều áo khoác North Face, vì vậy nó có 

thể chất hàng lên North Faces ở các nhà kho gần đó. 

Sử dụng kiến thức này, Amazon đang tự động hóa một loạt công việc trong 

các văn phòng công ty của mình theo chương trình có tên Hands off the 

Wheel. 

Các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon được dự trữ sản phẩm 

trước khi bạn mua chúng. Và theo truyền thống, Amazon đã tuyển dụng 

các “nhà quản lý nhà cung cấp” để giúp quá trình này diễn ra suôn 

sẻ. Chẳng hạn, một người quản lý nhà cung cấp làm việc với Tide sẽ tính 

toán lượng chất tẩy rửa cần đặt tại mỗi trung tâm thực hiện của Amazon, 

khi nào nó cần ở đó và số tiền Amazon sẽ trả cho mỗi đơn vị. Sau đó, họ 

thương lượng giá với Tide và đặt hàng. Vị trí có uy tín trong Amazon cho 

đến gần đây. Đó là niềm vui, định hướng mối quan hệ và giúp người dân 

Amazon tiếp xúc với các thương hiệu hàng đầu thế giới.  

Sau đó, vào năm 2012, ban lãnh đạo cấp cao của Amazon bắt đầu xem xét 

liệu mọi người có thực sự cần thiết phải làm những công việc này hay 

không. Nếu con người có thể dự đoán được, các thuật toán của Amazon 

có khả năng xác định những sản phẩm nào cần có ở trung tâm thực hiện 

đơn hàng nào, khi nào chúng cần ở đó, với số lượng bao nhiêu và với giá 

bao nhiêu. Và họ có lẽ có thể làm điều đó tốt hơn. 

Ackerman nói: “Người mua theo cách truyền thống làm đi làm lại cùng một 

việc. “Họ nhận được một cuộc gọi, họ nhận được một lời rao bán hàng, họ 

mua một lượng sản phẩm, họ thường mua nhầm số lượng vì họ là con 

người, và lạ thay, mọi người mua sản phẩm, và đó là một chu kỳ. Khi bạn 

có những hành động có thể dự đoán lặp đi lặp lại, bạn không cần mọi 

người làm điều đó. Và thẳng thắn mà nói, máy tính, thuật toán hay học 

máy thông minh hơn con người.”  



Hiểu được điều này, các nhà lãnh đạo của Amazon đã quyết định cố gắng 

tự động hóa các trách nhiệm của người quản lý nhà cung cấp truyền thống 

bao gồm dự báo, định giá và mua hàng. Những người bên trong Amazon 

bắt đầu gọi sáng kiến này là Dự án Yoda. Thay vì để các nhà quản lý nhà 

cung cấp thực hiện công việc, Amazon sẽ sử dụng Lực lượng (Force). 

Vào tháng 11, 2012, Ralf Herbrich gia nhập Amazon với tư cách là giám 

đốc máy học. Một trong những mục tiêu ban đầu của anh ấy là bắt đầu dự 

án này. “Tôi nhớ khi tôi bắt đầu. Herbrich, người đã rời Amazon vào cuối 

năm 2019, nói với tôi qua điện thoại từ Berlin. “Chúng tôi bắt đầu xem xét 

các thuật toán; trên thực tế, đó là một trong những dự án do tôi khởi động.” 

Herbrich và nhóm của ông - vốn dao động từ vài chục nhà khoa học máy 

học đến hơn một trăm nhà khoa học - đã dành vài năm tiếp theo để cố 

gắng đưa Dự án Yoda vào cuộc sống. Ban đầu, họ đã thử một số phương 

pháp máy học trong sách giáo khoa, phương pháp lý tưởng để dự đoán 

đơn đặt hàng cho các sản phẩm được mua với số lượng lớn, nhưng đã 

thất bại khi áp dụng cho các sản phẩm được mua lẻ tẻ. Herbrich nói về các 

phương pháp trong sách giáo khoa: “Họ đã làm việc tốt trên khoảng một 

trăm hoặc một nghìn sản phẩm. “Nhưng chúng tôi có hai mươi triệu để 

làm.” Thế là họ mày mò. Mỗi khi nhóm của Herbrich nghĩ ra một công thức 

mới, họ lại sử dụng nó để mô phỏng các đơn đặt hàng của năm trước, cố 

gắng tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào so với con số thực tế của 

Amazon về nhân công. 

Bằng phương pháp thử và sai (trial and error), các dự đoán của Herbrich 

đủ tốt để Amazon bắt đầu đưa chúng vào các công cụ quy trình làm việc 

của nhân viên. Giờ đây, các nhà quản lý nhà cung cấp đã thấy các dự 

đoán về số lượng đơn vị sản phẩm sẽ được lưu kho ở mỗi khu vực. Các 

nhà quản lý nhà cung cấp (và các đồng nghiệp của họ, những người đã hỗ 

trợ đặt hàng sản phẩm) đã sử dụng các hệ thống này để “nâng cao khả 

năng ra quyết định của họ”, như Herbrich đã nói. 

Vào năm 2015, sáng kiến từng được gọi là Dự án Yoda đã trở thành Hands 

off the Wheel, một cái tên kém tế nhị hơn. Thay vì chỉ tính đến các dự đoán 

của AI khi họ đưa ra quyết định, các nhà quản lý nhà cung cấp của Amazon 

sẽ rời tay khỏi tay lái và để hệ thống thực hiện công việc của mình.  



Ngay sau đó, đội ngũ cấp cao của Amazon đã đặt ra các mục tiêu cao về 

tỷ lệ phần trăm các hành động của nhân viên bán lẻ mà họ hoàn toàn 

không cần phải điều khiển. Các biện pháp can thiệp thủ công không được 

khuyến khích và trong một số trường hợp phải được sự chấp thuận của 

các nhà quản lý danh mục (gần như là CEO theo quyền của họ). 

Công việc của các nhà quản lý nhà cung cấp sớm thay đổi sâu sắc. Elaine 

Kwon, cựu giám đốc nhà cung cấp, nói với tôi: “Chúng tôi không thể đặt 

hàng nhiều như trước đây với sự tự do và linh hoạt mà chúng tôi từng 

có. “Vào một thời điểm nào đó, nếu chuẩn bị cho một ngày lễ lớn, tôi dành 

nhiều thời gian để nghĩ xem nên gọi món gì. Đó là công việc của người 

mua, để tìm ra những gì để mua. Điều đó cũng đang dần bị lấy đi. [Quản 

lý] giống như, 'Không, chúng tôi sẽ không để các bạn làm điều đó.' ” 

Tại một cuộc họp về các mục tiêu của Hands off the Wheel, một nhân viên 

cũ của Amazon mà tôi sẽ gọi là Tim, người yêu cầu được giấu tên vì sợ bị 

trừng phạt, cho biết anh ấy đã đưa ra điều đang nhanh chóng trở nên rõ 

ràng. “Vì vậy, nói một cách thẳng thắn, có lẽ chúng ta nên tìm các chức 

năng công việc khác nhau, bởi vì rõ ràng chúng ta đang tự làm mình thất 

nghiệp ở đây?” anh ấy nói. Cả phòng cười phá lên, nhưng Tim rất nghiêm 

túc. Và cuối cùng, người thuyết trình đồng ý, điều này sẽ làm giảm mức độ 

tham gia của con người. Tim giải thích: “Về cơ bản, họ đồng ý nhưng 

không muốn đặt nặng vấn đề. 

Hands off the Wheel cuối cùng đã mở rộng ra toàn bộ tổ chức bán lẻ. Dự 

báo, định giá, mua hàng và lập kế hoạch kiểm kê hiện đang được thực 

hiện với sự hỗ trợ của hoặc hoàn toàn thông qua tự động hóa. Việc bán 

hàng, tiếp thị và thậm chí cả đàm phán cũng được tự động hóa một phần 

bên trong Amazon. Khi các nhà cung cấp muốn thỏa thuận với Amazon, 

giờ đây họ thường đàm phán với cổng máy tính thay vì người quản lý nhà 

cung cấp. Xe tự lái. 

 


