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Cởi mở với AI: Học cách tin tưởng các đồng 
nghiệp AI của chúng ta 

Mặc dù giá trị của trí tuệ nhân tạo hiện nay là không thể nghi ngờ, 
nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sử dụng nó một cách tốt 
nhất—và điều đó thường phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của 
công nhân và người dùng cuối đối với các công cụ AI 

Máy tính đã từng được coi là những cỗ máy ít nhiều không thể sai lầm, chỉ 

đơn giản là xử lý các đầu vào rời rạc thành các đầu ra rời rạc, mà các 

phép tính của chúng không bao giờ sai. Nếu một vấn đề từng phát sinh 

trong quá trình tính toán hoặc kinh doanh, thì theo định nghĩa, đó là do lỗi 

của con người chứ không phải máy tính. 

Nhưng khi máy móc lấn sân sang các nhiệm vụ giống con người hơn bao 

giờ hết, vượt ra ngoài việc xử lý số cơ bản và bước vào lĩnh vực nhận thức 

và ra quyết định thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), thế giới kinh doanh đang 

phát triển một cách hiểu mới về ý nghĩa của việc tin tưởng vào máy móc. 

Mức độ mà các doanh nghiệp và người lao động học cách tin tưởng vào 

“đồng nghiệp” AI của họ có thể đóng một vai trò quan trọng trong thành 

công kinh doanh của họ. Hầu hết các tổ chức ngày nay đều nói rằng họ 

hoạt động dựa trên dữ liệu. Nhiều người thậm chí còn tự gọi mình là các 

công ty sử dụng AI. Có nhiều bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp sử 

dụng AI phổ biến trong toàn bộ hoạt động của họ hoạt động ở mức cao 

hơn so với những doanh nghiệp không sử dụng: Các doanh nghiệp có 

chiến lược AI có khả năng đạt được mục tiêu cao hơn 1,7 lần so với những 

doanh nghiệp thiếu tầm nhìn như vậy.   

Tuy nhiên, công cụ AI cơ bản được triển khai trong một quy trình công việc 

nhất định ít quan trọng hơn. Với việc các nhà cung cấp đám mây ngày 

càng cung cấp các mô hình dựng sẵn, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có 

thể truy cập chức năng AI đẳng cấp thế giới chỉ bằng một vài cú nhấp 



chuột. Các nhà cung cấp nhận dạng khuôn mặt hoạt động hàng đầu do 

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia xếp hạng mang lại hiệu suất 

tương đương và tất cả họ đều có thể dễ dàng truy cập thông qua các dịch 

vụ dựa trên đám mây. Điều quan trọng là bạn làm gì với công cụ này—và 

liệu mọi người, khách hàng và doanh nghiệp của bạn có tin tưởng vào kết 

quả hay không. 

Vì vậy, điều có thể quan trọng trong tương lai không phải là ai có thể tạo ra 

thuật toán tốt nhất, mà là ai có thể sử dụng AI hiệu quả nhất. Khi các thuật 

toán ngày càng gánh vác các nhiệm vụ mang tính xác suất như phát hiện 

đối tượng, nhận dạng giọng nói, tạo hình ảnh và văn bản, tác động thực sự 

của các ứng dụng AI có thể phụ thuộc vào mức độ đồng nghiệp con người 

của họ hiểu và đồng ý với những gì họ đang làm. Mọi người không nắm lấy 

những gì họ không hiểu. Chúng tôi đã dành 10 năm qua để cố gắng làm 

cho máy móc hiểu chúng tôi hơn. Hiện tại, có vẻ như 10 năm tới có thể tập 

trung nhiều hơn vào những đổi mới giúp chúng ta hiểu về máy móc. 

Việc phát triển các quy trình tận dụng AI theo những cách minh bạch và có 

thể giải thích được sẽ là chìa khóa để thúc đẩy việc áp dụng. 

“Những gì chúng tôi đang thiết kế là một giao diện đáng tin cậy giữa con 

người và máy móc,” Jason Lim, giám đốc khả năng quản lý danh tính tại 

Cục An ninh Giao thông Vận tải. “Bây giờ bạn đang lấy thông tin đầu vào 

từ máy và đưa nó vào quá trình ra quyết định của mình. Nếu con người 

không tin tưởng vào máy móc hoặc nghĩ rằng họ đang thực hiện đúng yêu 

cầu, thì nó sẽ không được sử dụng.”   

Hãy coi việc triển khai AI giống như giới thiệu một thành viên mới trong 

nhóm. Nhìn chung, chúng tôi biết điều gì tạo nên các nhóm hiệu quả: sự cởi 

mở, mối quan hệ hợp tác, khả năng thảo luận trung thực và sẵn sàng chấp 

nhận phản hồi để cải thiện hiệu suất. Việc triển khai AI với khuôn khổ này có 

thể giúp nhóm xem AI như một phi công phụ đáng tin cậy hơn là một nhà phê 

bình xuất sắc nhưng ít nói. Khi các ứng dụng minh bạch, linh hoạt và đáng tin 

cậy, chúng có thể trở thành một phần tự nhiên của quy trình làm việc. 

Bây giờ: Kinh doanh quan trọng nhưng khó hiểu 
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Khi tuyển dụng các thành viên mới trong nhóm, các nhà quản lý thường tìm 

kiếm sự kết hợp phù hợp giữa các kỹ năng và sự phù hợp. Rất ít nhà lãnh 

đạo nghi ngờ khả năng đóng góp của AI cho nhóm. Theo một cuộc khảo sát, 

73% doanh nghiệp cho biết AI rất quan trọng đối với thành công của họ.   

Nhưng chúng ít được bán trên phù hợp. Hiện tại, các doanh nghiệp gặp khó 

khăn trong việc tin tưởng vào AI để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Báo 

cáo tương tự cho thấy 41% nhà công nghệ lo ngại về đạo đức của các công 

cụ AI mà công ty họ sử dụng và 47% lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại về tính 

minh bạch, khả năng người dùng hiểu dữ liệu được đưa vào mô hình. 

Các doanh nghiệp cũng đang vật lộn với một khái niệm liên quan, khả năng giải 

thích, khả năng của một mô hình đưa ra sự biện minh rõ ràng cho quyết định 

hoặc khuyến nghị của nó. Khả năng giải thích trong các hệ thống AI là cần thiết 

khi nó được yêu cầu theo quy định, nhưng nó cũng trở thành chức năng được 

mong đợi trong các tình huống giúp làm rõ cho người dùng cuối cách sử dụng 

một công cụ, cải thiện hệ thống nói chung và đánh giá sự công bằng. Khả năng 

giải thích là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa việc sử dụng thành 

công AI trên quy mô lớn và việc không thu được lợi tức đầu tư vào AI, nhưng 

nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tìm ra cách đạt được điều đó. 

Chúng ta đã dành 10 năm qua để cố gắng làm cho máy móc hiểu 

chúng tôi hơn. Hiện tại, có vẻ như 10 năm tới có thể tập trung nhiều 

hơn vào những đổi mới giúp chúng ta hiểu về máy móc. 

Từ hộp đen đến hộp kính 
Sự nghi ngờ về AI có thể đến từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên 

tuyến đầu và người tiêu dùng. Bất kể nguồn gốc của nó là gì, nó có thể làm 

giảm sự nhiệt tình của các doanh nghiệp đối với AI và do đó, việc áp 

dụng. Tuy nhiên, các tổ chức hàng đầu đang nỗ lực giải quyết các vấn đề 

làm giảm niềm tin vào việc triển khai AI. Một số cách tiếp cận hiệu quả nhất 

coi AI không phải là một công nghệ điểm mà là một phần trong quy trình lớn 

hơn, xem xét các giai đoạn khác nhau mà con người tương tác với hệ thống 

AI và làm việc để xác định và giải quyết các khu vực có thể không tin 

tưởng. Việc thừa nhận rằng các công cụ AI là các kỹ thuật được kết hợp vào 

tấm thảm quy trình lớn hơn trong một tổ chức có thể giúp việc chủ động khắc 



phục các vấn đề về lòng tin trở nên dễ dàng hơn. Để có AI đáng tin cậy hơn, 

các doanh nghiệp có tư duy tiến bộ đang dựa vào tính minh bạch của dữ liệu, 

khả năng giải thích bằng thuật toán và độ tin cậy của AI (hình 1). 

 
 

Minh bạch dữ liệu 

Các phương pháp thu thập dữ liệu minh bạch cho phép người dùng cuối 

hiểu lý do tại sao một số thông tin nhất định đang được thu thập và cách 

chúng sẽ được sử dụng. Khi người dùng có quyền kiểm soát này, họ có 

thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu công cụ AI có đại diện cho sự 

trao đổi giá trị hợp lý hay không.   

Cơ quan Du lịch Saudi đã sử dụng phương pháp này khi phát triển một 

ứng dụng mới cho khách du lịch. Ứng dụng sử dụng AI để hướng dẫn 

khách du lịch trong thời gian lưu trú tại quốc gia đó, đề xuất các nhà hàng, 

điểm tham quan và các hoạt động khác dựa trên vị trí và sở thích. Nhưng 

quan trọng là người dùng kiểm soát dữ liệu họ cung cấp cho ứng 

dụng. Khách truy cập có thể xác định số lượng hoặc lượng dữ liệu mà họ 

chuyển giao hoặc có thể chọn không tham gia hoàn toàn, với sự hiểu biết 

rằng việc cung cấp cho ứng dụng ít quyền truy cập dữ liệu hơn có thể đồng 

nghĩa với các đề xuất ít phù hợp hơn. Điều này trái ngược với nhiều ứng 

dụng có yêu cầu truy cập dữ liệu toàn bộ hoặc không có gì, thường đóng 

vai trò là nền tảng kém cho sự tin cậy.   
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Khả năng giải thích thuật toán 

Một trong những đám mây lớn nhất bao trùm AI ngày nay là vấn đề về hộp 

đen của nó. Do cách đào tạo của một số thuật toán, có thể rất khó, nếu 

không muốn nói là không thể hiểu được cách chúng đưa ra đề xuất. Yêu 

cầu nhân viên làm điều gì đó chỉ vì thuật toán tuyệt vời và mạnh mẽ đằng 

sau bức màn nói rằng điều đó có khả năng dẫn đến mức độ đồng ý thấp.  

Một nhà sản xuất ô tô ở Vương quốc Anh đang giải quyết vấn đề này bằng 

cách đưa các nhân viên tuyến đầu tham gia vào quá trình phát triển các 

công cụ AI. Nhà sản xuất muốn đưa nhiều AI hơn vào quy trình lắp ráp 

phương tiện bằng cách cho phép máy học điều khiển rô-bốt lắp ráp và xác 

định các bộ phận có khả năng bị sai lệch trước khi phương tiện đi quá xa 

vào quy trình lắp ráp. Khi bắt đầu quá trình phát triển, các kỹ sư đưa công 

nhân lắp ráp tuyến đầu vào để đánh giá nhận thức của họ về các vấn đề 

và sử dụng thông tin đó để thông báo cho quá trình phát triển. Thay vì thả 

AI vào một điểm tùy ý trong quy trình sản xuất, họ sử dụng nó ở nơi mà 

các nhà lắp ráp nói rằng họ cần trợ giúp nhất. 

Cuối cùng, các công cụ được xây dựng có thể diễn giải được vì thông tin 

đầu vào của người lao động tạo thành cơ sở cho các cảnh báo và đề 

xuất. Nói cách khác, các nhà lắp ráp dễ dàng thấy cách các đề xuất của 

nền tảng AI ánh xạ tới các vấn đề mà chính họ đã giúp xác định. Bằng 

cách đưa công nhân vào ngay từ đầu và giúp họ hiểu cách thức hoạt động 

của AI, các nhà phát triển có thể hỗ trợ nhóm lắp ráp với các đồng nghiệp 

cobot đáng tin cậy thay vì một lãnh chúa silicon ra lệnh không rõ ràng.  

Độ tin cậy AI  

Mọi người đã quen với một mức độ tin cậy nhất định từ các ứng dụng công 

việc. Khi bạn mở trình duyệt internet hoặc ứng dụng xử lý văn bản, nó thường 

chỉ “hoạt động”. Các ứng dụng kinh doanh chuyên biệt hơn như nền tảng quản 

lý quan hệ khách hàng và công cụ quản lý tài nguyên doanh nghiệp có thể 

phức tạp hơn một chút, nhưng những thách thức của chúng đã được thiết lập 

khá rõ ràng và các nhà phát triển giỏi biết cách khắc phục chúng.  

Với AI, câu hỏi không phải là liệu nó có hoạt động hay không mà là kết quả 

sẽ chính xác đến mức nào hoặc mô hình sẽ đánh giá tình huống chính xác 



đến mức nào. AI nói chung là không đúng cũng không sai theo nghĩa 

truyền thống. Kết quả đầu ra của AI mang tính xác suất, thể hiện khả năng 

xảy ra một số kết quả hoặc điều kiện nhất định dưới dạng phần trăm—

chẳng hạn như dự báo thời tiết dự đoán khả năng có mưa là 60%—điều 

này có thể khiến việc đánh giá độ tin cậy trở thành một thách thức. Nhưng 

người lao động cần biết AI chính xác và chính xác đến mức nào, đặc biệt 

là trong các tình huống quan trọng như ứng dụng chăm sóc sức khỏe.  

AI đôi khi được xem như một môn nghệ thuật cũng như một môn khoa 

học, nhưng điều đó có thể cần phải thay đổi để được áp dụng mạnh 

mẽ. Các tổ chức áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy 

của AI luôn đạt được kết quả tốt hơn. Những người lập tài liệu và thực 

thi các quy trình MLOps —một tập hợp các quy trình được thiết kế để đảm 

bảo các công cụ máy học được triển khai một cách nhất quán và đáng tin 

cậy—có khả năng đạt được mục tiêu và triển khai AI một cách đáng tin cậy 

cao gấp đôi so với những người không thực thi. Áp dụng cách tiếp cận chú 

trọng đến hoạt động sẽ tạo ra các rào cản xung quanh AI và giúp xây dựng 

niềm tin rằng nó tuân theo các tiêu chuẩn về độ tin cậy giống như bất kỳ 

ứng dụng kinh doanh nào khác.  

Nhưng đáng tin cậy không nhất thiết có nghĩa là hoàn hảo. Giống như 

đồng nghiệp của con người sẽ không bao giờ mang lại kết quả hoàn hảo 

mọi lúc, AI cũng sẽ phạm sai lầm. Vì vậy, tiêu chuẩn về độ tin cậy không 

phải là sự hoàn hảo, mà là mức độ thường xuyên nó đáp ứng hoặc vượt 

quá tiêu chuẩn hoạt động hiện có.  

Tiếp theo: Máy sáng tạo 
Khi các doanh nghiệp triển khai AI trong các hệ thống vận hành truyền 

thống, một xu hướng mới đang hình thành: AI sáng tạo. Chúng ta đã thấy 

sự xuất hiện của các công cụ như trình tạo hình ảnh Dall-E 2 của OpenAI 

và trình tạo văn bản GPT-3. Có một mô hình chung cho âm nhạc được gọi 

là Jukebox cho phép người dùng tự động tạo các bài hát bắt chước phong 

cách của các nghệ sĩ cụ thể. AI ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tự 

động tạo phụ đề cho âm thanh và video trực tiếp. Những loại công cụ tạo 

nội dung này ngày càng tinh vi hơn và đạt đến mức khiến mọi người khó 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2021/mlops-industrialized-ai.html


có thể phân biệt được sự khác biệt giữa tác phẩm được kết xuất nhân tạo 

và tác phẩm do con người tạo ra.  

Mối quan tâm về tác động của tự động hóa đối với công việc không phải là 

điều gì mới, nhưng nó ngày càng rõ rệt hơn khi chúng ta hướng tới tương 

lai được tạo ra tự động này. Trong nhiều trường hợp, AI sáng tạo đang 

chứng tỏ bản thân trong các lĩnh vực từng được cho là không thể tự động 

hóa: Ngay cả các nhà thơ, họa sĩ và linh mục đang không tìm được việc 

làm cũng sẽ không bị máy móc ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những công việc này sẽ biến 

mất. Ngay cả những ứng dụng AI tinh vi nhất hiện nay cũng không thể phù 

hợp với con người khi nói đến các nhiệm vụ thuần túy sáng tạo như khái 

niệm hóa và chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để có được các công 

cụ AI có thể thay thế con người trong các công việc trong những lĩnh vực 

này. Một cách tiếp cận thông minh để đưa vào các công cụ AI mới là đặt 

chúng ở vị trí trợ lý chứ không phải đối thủ cạnh tranh.  

Các công ty vẫn cần các nhà thiết kế để phát triển các khái niệm và chọn 

đầu ra tốt nhất, ngay cả khi các nhà thiết kế không trực tiếp thực hiện 

nhiều thao tác với hình ảnh. Họ cần những người viết để hiểu các chủ đề 

và kết nối chúng với sở thích của độc giả. Trong những trường hợp này, 

trình tạo nội dung chỉ là một công cụ khác. Như Giám đốc điều hành của 

OpenAI, Sam Altman, viết trong một blog trên DALLE-2, “Đó là một ví dụ 

về một thế giới trong đó các ý tưởng hay là giới hạn cho những gì chúng ta 

có thể làm, chứ không phải các kỹ năng cụ thể.”   

Những công nhân và công ty học cách hợp tác với AI và tận dụng những 

thế mạnh độc đáo của cả AI và con người có thể thấy rằng tất cả chúng ta 

cùng nhau trở nên tốt hơn. Hãy suy nghĩ về khả năng sáng tạo, kết nối của 

tâm trí con người kết hợp với tài năng của AI trong công việc sản 

xuất. Chúng tôi đang thấy cách tiếp cận này trở nên sống động trong vai 

trò mới nổi của kỹ sư nhanh chóng. Cách tiếp cận hợp tác này có thể dẫn 

đến bảo đảm việc làm tốt hơn cho người lao động và trải nghiệm của nhân 

viên tốt hơn cho doanh nghiệp.  

AI tiếp tục đẩy mạnh các trường hợp sử dụng mới thông qua các khả năng 

mới nổi mà hầu hết mọi người nghĩ rằng sẽ vẫn là lĩnh vực độc quyền của 



con người. Khi các doanh nghiệp cân nhắc áp dụng các khả năng này, họ 

có thể hưởng lợi từ việc suy nghĩ về cách người dùng sẽ tương tác với họ 

và điều đó sẽ tác động đến lòng tin như thế nào. Đối với một số doanh 

nghiệp, chức năng được cung cấp bởi các công cụ AI mới nổi có thể thay 

đổi cuộc chơi. Nhưng sự thiếu tin tưởng cuối cùng có thể làm hỏng những 

tham vọng này. 
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