
23 dự đoán AI cho doanh nghiệp năm 2023 

Lại là thời điểm trong năm, khi các nhà lãnh đạo, chuyên gia tư vấn và 

nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) xem xét các xu hướng của doanh 

nghiệp và đưa ra dự đoán của họ. Sau một cơn lốc năm 2022, nhiệm 

vụ lần này không hề dễ dàng. 

Bạn có thể không đồng ý với tất cả những điều này — nhưng để vinh 

danh năm 2023, đây là 23 dự đoán AI và ML hàng đầu mà các 

chuyên gia cho rằng sẽ được chú ý trong năm tới: 

Unmute 

Đầu tư vào công nghệ và con người để bảo vệ các tổ 

chức tài chính 

1. AI sẽ là cốt lõi của hệ sinh thái kết nối 

“Vào năm 2023, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều tổ chức bắt đầu ngừng 

triển khai các ứng dụng AI và ML đơn lẻ nhằm tái tạo các hành động 

của con người cho các mục đích cụ thể cao và bắt đầu xây dựng 

nhiều hệ sinh thái kết nối hơn với cốt lõi là AI. Điều này sẽ cho phép 

các tổ chức lấy dữ liệu từ khắp doanh nghiệp để củng cố các mô hình 

máy học trên các ứng dụng, tạo ra các hệ thống học tập hiệu quả để 

liên tục cải thiện kết quả. Để các doanh nghiệp thành công, họ cần 

nghĩ về AI như một hệ số nhân của doanh nghiệp, thay vì chỉ đơn 

giản là một công cụ tối ưu hóa.” 

— Vinod Bidarkoppa, CTO của Sam's Club và SVP của Walmart  

2. Trí tuệ nhân tạo sẽ biến đổi các ứng dụng doanh nghiệp 

“Sự cường điệu về AI tổng quát sẽ trở thành hiện thực vào năm 2023. Đó 

là bởi vì nền tảng cho AI tổng quát thực sự cuối cùng đã được thiết lập, 

với phần mềm có thể chuyển đổi các mô hình ngôn ngữ lớn và hệ thống 

đề xuất thành các ứng dụng sản xuất vượt ra ngoài hình ảnh để trả lời 

câu hỏi, tạo nội dung và thậm chí châm ngòi cho những khám phá.  

https://venturebeat.com/2022/06/15/what-is-artificial-intelligence/
https://venturebeat.com/ai/artificial-intelligence-ai-vs-machine-learning-ml-key-comparisons/
https://venturebeat.com/2022/06/17/what-is-generative-artificial-intelligence-ai/
https://venturebeat.com/ai/how-mit-is-training-ai-language-models-in-an-era-of-quality-data-scarcity/


Kỷ nguyên sáng tạo mới này sẽ thúc đẩy những tiến bộ to lớn trong 

dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa, thúc đẩy các mô hình kinh 

doanh mới và mở đường cho những đột phá trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe.” 

— Manuvir Das, chủ tịch cấp cao, mảng điện toán doanh nghiệp, Nvidia 

 

3. AI sẽ biến đổi hoàn toàn bảo mật, rủi ro và gian lận 

“Chúng tôi đang chứng kiến AI và các khả năng dữ liệu mạnh mẽ xác 

định lại các mô hình và khả năng bảo mật cho các công ty. Những 

người hành nghề bảo mật và toàn ngành sẽ có nhiều công cụ tốt hơn 

và thông tin nhanh hơn nhiều theo ý của họ, đồng thời họ sẽ có thể cô 

lập các rủi ro bảo mật với độ chính xác cao hơn nhiều. Họ cũng sẽ sử 

dụng các kỹ thuật giống như tiếp thị hơn để hiểu hành vi bất thường và 

hành động xấu. Trong thời gian tới, chúng ta rất có thể thấy các bên sử 

dụng AI để xâm nhập vào hệ thống, cố gắng chiếm đoạt tài sản phần 

mềm thông qua ransomware và lợi dụng thị trường tiền điện tử.” 

– Ashok Srivastava, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc dữ liệu, Intuit 

 

4. Các công cụ ML nguồn mở sẽ giành được thị phần lớn hơn 

“Năm tới, các nhóm tập trung vào hoạt động ML, quản lý và điều hành 

sẽ phải làm nhiều hơn với ít hơn. Do đó, các doanh nghiệp sẽ áp dụng 

nhiều giải pháp có sẵn hơn vì chúng ít tốn kém hơn để sản xuất, cần ít 

thời gian nghiên cứu hơn và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với hầu 

hết các nhu cầu. Các nhóm MLOps cũng sẽ cần xem xét cơ sở hạ tầng 

nguồn mở thay vì bị khóa trong các hợp đồng dài hạn với các nhà cung 

cấp đám mây. Mã nguồn mở mang đến khả năng tùy biến linh hoạt, tiết 

kiệm chi phí và hiệu quả. Đặc biệt là với các đội bị thu hẹp về công 

nghệ, điều này đang trở thành một lựa chọn khả thi hơn nhiều.” 

— Moses Guttman, Giám đốc điều hành, ClearML 

 

https://venturebeat.com/2021/06/18/what-is-open-source/


5. Cơ hội học sâu sẽ thúc đẩy nhu cầu về GPU 

“Nguồn cải tiến lớn nhất trong AI là việc triển khai học sâu -  và đặc 

biệt là các mô hình máy biến áp  -  trong các hệ thống đào tạo, nhằm 

bắt chước hoạt động của các tế bào thần kinh trong não và các nhiệm 

vụ của con người. Những bước đột phá này đòi hỏi sức mạnh tính 

toán cực lớn để phân tích các bộ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc 

rộng lớn. Không giống như CPU, các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) có 

thể hỗ trợ xử lý song song mà khối lượng công việc học sâu yêu cầu. 

Điều đó có nghĩa là vào năm 2023, khi nhiều ứng dụng dựa trên công 

nghệ học sâu xuất hiện để làm mọi thứ, từ dịch menu đến chữa bệnh, 

nhu cầu về GPU sẽ tiếp tục tăng cao.” 

— Nick Elprin, Giám đốc điều hành, Phòng thí nghiệm dữ liệu Domino 

6. AI sẽ tạo ra những trải nghiệm huấn luyện có ý nghĩa 

“Công nghệ AI hiện đại đã được sử dụng để giúp các nhà quản lý, 

huấn luyện viên và giám đốc điều hành đưa ra phản hồi theo thời gian 

thực để diễn giải tốt hơn sự thay đổi, cảm xúc, v.v., đồng thời đưa ra 

các đề xuất về cách cải thiện các tương tác trong tương lai. Khả năng 

diễn giải sự cộng hưởng có ý nghĩa khi nó xảy ra là một cấp độ huấn 

luyện mà không con người nào có thể cung cấp được.”  

— Zayd Enam, Giám đốc điều hành, Cresta 

 

7. Những thay đổi địa chính trị sẽ làm chậm quá trình áp dụng AI 

“Khi nỗi sợ hãi và chủ nghĩa bảo hộ tạo ra rào cản đối với các địa 

điểm xử lý và di chuyển dữ liệu, việc áp dụng AI sẽ chậm lại. Sự bất 

ổn về kinh tế vĩ mô, bao gồm chi phí năng lượng tăng cao và suy 

thoái kinh tế sắp xảy ra, sẽ cản trở sự phát triển của các sáng kiến AI 

khi các công ty phải vật lộn để duy trì hoạt động.” 

— Rich Potter, CEO, Peak 

https://venturebeat.com/ai/10-years-on-ai-pioneers-hinton-lecun-li-say-deep-learning-revolution-will-continue/


8. Vai trò của các kỹ sư AI và ML sẽ trở thành chủ đạo 

“Kể từ khi triển khai mô hình, mở rộng quy mô AI trên toàn doanh 

nghiệp, giảm thời gian tìm hiểu sâu và giảm thời gian tạo ra giá trị sẽ 

trở thành tiêu chí thành công chính, các kỹ sư AI/ML sẽ đóng vai trò 

quan trọng trong việc đáp ứng các tiêu chí này. Ngày nay, rất nhiều 

dự án AI thất bại vì chúng không được xây dựng để mở rộng quy mô 

hoặc [để] tích hợp với quy trình công việc của doanh nghiệp.” 

— Nicolas Sekkaki, GM phụ trách ứng dụng, Dữ liệu và AI, Kyndryl 

 

9. MLOps đa đám mây lai và khả năng tương tác sẽ là chìa khóa 

“Khi thị trường AI/ML tiếp tục tràn ngập các giải pháp mới, thể hiện rõ 

qua số lượng công ty khởi nghiệp và vốn VC được triển khai trong 

không gian, các doanh nghiệp đã nhận thấy mình có một bộ sưu tập 

các công cụ khác nhau, thích hợp theo ý của họ. Vào năm 2023, các 

doanh nghiệp sẽ có ý thức hơn trong việc lựa chọn các giải pháp có 

khả năng tương tác cao hơn với phần còn lại của hệ sinh thái, bao 

gồm dấu chân tại chỗ của họ và giữa các nhà cung cấp đám mây 

(AWS, Azure, GCP). Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ hướng tới một số 

giải pháp hàng đầu khi các công cụ khác nhau hoàn thiện và kết hợp 

với nhau thành các giải pháp độc lập.” 

— Anay Nawathe, cố vấn chính, ISG 

10. Advanced ML sẽ kích hoạt AI không mã 

“Các công nghệ máy học tiên tiến sẽ cho phép các nhà phát triển 

không dùng mã đổi mới và tạo ra các ứng dụng chưa từng thấy trước 

đây. Sự phát triển này có thể mở đường cho một loại công cụ phát 

triển mới. Trong một kịch bản có thể xảy ra, các nhà phát triển ứng 

dụng sẽ 'lập trình ứng dụng' bằng cách mô tả ý định của họ, thay vì mô 

tả dữ liệu và logic như cách họ làm với các công cụ mã thấp ngày nay.” 

— Esko Hannula, SVP quản lý sản phẩm, Copado 

https://venturebeat.com/dev/ai-and-low-no-code-what-they-can-and-cant-do-together/


11. Giảm chi tiêu, AI sẽ chuyển sang ứng dụng thực tế 

“Năm vừa qua tràn ngập những tiến bộ công nghệ cực kỳ ấn tượng, 

được phổ biến bởi ChatGPT, DALL-E 2, Galactica và Make-A-Video 

của Facebook. Những mô hình khổng lồ này có thể thực hiện được 

phần lớn là do có sẵn khối lượng dữ liệu đào tạo vô tận cũng như tài 

nguyên cơ sở hạ tầng và điện toán khổng lồ. Bước sang năm 2023, 

nguồn tài trợ cho nghiên cứu bầu trời xanh thực sự sẽ chậm lại khi 

các tổ chức trở nên thận trọng hơn trong việc chi tiêu để chuẩn bị cho 

suy thoái kinh tế sắp xảy ra và sẽ chuyển từ đầu tư vào nghiên cứu 

cơ bản sang các ứng dụng thực tế hơn.Với việc nhiều công ty ngày 

càng trở nên tiết kiệm hơn để giảm thiểu mối đe dọa sắp xảy ra này, 

chúng ta có thể dự đoán việc sử dụng các mô hình được đào tạo 

trước sẽ tăng lên và tập trung hơn vào việc áp dụng những tiến bộ từ 

những năm trước vào các ứng dụng cụ thể hơn.” 

—John Kane, trưởng bộ phận xử lý tín hiệu và máy học, Cogito 

12. ChatGPT thay đổi liên lạc, nhưng không theo cách bạn nghĩ 

“Chatbot là ứng dụng rõ ràng cho ChatGPT, nhưng có lẽ chúng sẽ 

không phải là ứng dụng đầu tiên. Đầu tiên, ChatGPT ngày nay có thể trả 

lời các câu hỏi nhưng không thể thực hiện hành động. Khi người dùng 

liên hệ với một thương hiệu, đôi khi họ chỉ muốn có câu trả lời, nhưng 

thường thì họ muốn hoàn thành một việc gì đó — xử lý hàng trả lại, hủy 

tài khoản hoặc chuyển tiền. Thứ hai, khi dùng để trả lời câu hỏi, 

ChatGPT có thể trả lời dựa trên kiến thức [tìm thấy] trên internet. Nhưng 

nó không có quyền truy cập vào kiến thức không trực tuyến. Cuối cùng, 

ChatGPT vượt trội trong việc tạo văn bản, tạo nội dung mới bắt nguồn 

từ thông tin trực tuyến hiện có. Khi người dùng liên hệ với một thương 

hiệu, họ không muốn đầu ra sáng tạo — họ muốn hành động ngay lập 

tức. Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết, nhưng điều đó có 

nghĩa là trường hợp sử dụng đầu tiên có thể không phải là chatbot.” 

— Jonathan Rosenberg, CTO, Five9 



13. AI sẽ thúc đẩy trải nghiệm của khách hàng trong tương lai 
 

“Tương tác kỹ thuật số đã trở thành mặc định thay vì dự phòng và mọi 

tương tác đều có giá trị. Mặc dù sự xuất hiện của tự động hóa ban 

đầu giải quyết các Câu hỏi thường gặp cơ bản, nhưng giờ đây, nó 

cung cấp các khả năng nâng cao hơn: cá nhân hóa các tương tác 

dựa trên ý định của khách hàng, trao quyền cho mọi người hành động 

và tự phục vụ cũng như đưa ra dự đoán về hành động tốt nhất tiếp 

theo của họ. 

“Cách duy nhất để các doanh nghiệp mở rộng trải nghiệm kỹ thuật số 

VIP cho mọi người là sử dụng giải pháp tự động hóa do AI điều khiển. 

Điều này sẽ trở thành ưu tiên cấp C cho các thương hiệu vào năm 

2023, khi họ xác định cách phát triển từ mô hình tương tác chủ yếu 

dựa trên tác nhân trực tiếp sang mô hình có thể được phục vụ chủ 

yếu thông qua tương tác tự động.  

AI sẽ cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động, hiểu và phản hồi đúng 

những gì khách hàng đang nói, vì vậy các thương hiệu có thể tìm hiểu 

những gì khách hàng của họ muốn và lên kế hoạch phù hợp.”  

— Jessica Popp, CTO của Ada 

14. Thị trường mô hình AI sẽ xuất hiện 

“Sắp có các thị trường mô hình AI dành riêng cho ngành cho phép 

các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng và tích hợp các mô hình AI trong 

hoạt động kinh doanh của họ mà không cần phải tạo và quản lý vòng 

đời của mô hình. Các doanh nghiệp sẽ chỉ cần đăng ký một cửa hàng 

mô hình AI. Hãy nghĩ về cửa hàng Apple Music hoặc Spotify cho các 

mô hình AI được chia nhỏ theo ngành và dữ liệu mà chúng xử lý.” 

— Bryan Harris, chủ tịch điều hành kiêm giám đốc công nghệ, SAS  

 



15.Khả năng giải thích sẽ tạo ra AI đáng tin cậy hơn 

“Khi các cá nhân tiếp tục lo lắng về cách các doanh nghiệp và người 

sử dụng lao động sẽ sử dụng AI và công nghệ máy học, điều quan 

trọng hơn bao giờ hết đối với các công ty là cung cấp sự minh bạch về 

cách AI của họ được áp dụng cho dữ liệu tài chính và công nhân.AI có 

thể giải thích sẽ ngày càng giúp thúc đẩy việc áp dụng AI của doanh 

nghiệp bằng cách thiết lập niềm tin lớn hơn.Nhiều nhà cung cấp sẽ bắt 

đầu tiết lộ cách các mô hình học máy của họ dẫn đến kết quả đầu ra 

của họ (ví dụ: đề xuất) và dự đoán, đồng thời chúng tôi sẽ thấy điều 

này mở rộng hơn nữa đến cấp độ người dùng cá nhân với khả năng 

giải thích được tích hợp ngay trong ứng dụng đang được sử dụng.” 

— Jim Stratton, CTO, Ngày làm việc 

16. Năm 2023 sẽ là một năm quan trọng đối với học tập liên kết 

“Học liên kết là một kỹ thuật học máy có thể được sử dụng để đào tạo 

các mô hình học máy tại vị trí của nguồn dữ liệu, bằng cách chỉ truyền 

đạt các mô hình được đào tạo từ các nguồn dữ liệu riêng lẻ để đạt 

được sự đồng thuận cho một mô hình toàn cầu. Do đó, thay vì sử 

dụng phương pháp truyền thống là thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn 

đến một vị trí tập trung để đào tạo mô hình, kỹ thuật này học một mô 

hình cộng tác. Học liên kết giải quyết một số vấn đề chính phổ biến 

trong kỹ thuật học máy hiện tại, chẳng hạn như quyền riêng tư dữ 

liệu, bảo mật dữ liệu, quyền truy cập dữ liệu và quyền truy cập dữ liệu 

từ các nguồn không đồng nhất.” 

— David Murray, giám đốc kinh doanh, Devron 

17. NLP với nhận dạng đối tượng sẽ đưa tìm kiếm lên cấp độ cao 

“Mặc dù ngày nay hầu hết mọi người viết các công cụ để lấy dữ liệu 

từ các trang web, nhưng tiến trình  xử lý ngôn ngữ tự nhiên  đã đạt 

được khi bạn có thể sớm mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên những gì bạn 

muốn trích xuất từ một trang web nhất định và máy sẽ lấy nó cho bạn.  

https://venturebeat.com/2022/06/15/what-is-natural-language-processing/


Ví dụ: bạn có thể nói: “Tìm kiếm tất cả các chuyến bay từ San 

Francisco đến Boston trên trang web du lịch này và đặt tất cả chúng 

vào một bảng tính, cùng với giá cả, hãng hàng không, thời gian và 

ngày đi.” Đó là một vấn đề khó, nhưng chúng ta thực sự có thể giải 

quyết nó trong năm tới.” 

— Varun Ganapathi, CTO và đồng sáng lập, AKASA 

18. Tiến bộ trong dịch thuật giọng nói theo thời gian thực 

“Với công việc từ xa, ranh giới ngày càng trở nên mờ nhạt. Ngày nay, 

mọi người thường làm việc và trò chuyện với các đồng nghiệp xuyên 

biên giới, ngay cả khi họ không có chung ngôn ngữ. Dịch thủ công có 

thể trở thành một trở ngại làm chậm năng suất và sự đổi mới. Giờ 

đây, chúng tôi có công nghệ để sử dụng các công cụ giao tiếp như 

Zoom, chẳng hạn như cho phép ai đó ở Thổ Nhĩ Kỳ nói ngôn ngữ mẹ 

đẻ của họ nhưng cho phép ai đó ở Hoa Kỳ nghe được những gì họ 

đang nói bằng tiếng Anh. Bản dịch lời nói theo thời gian thực này cuối 

cùng sẽ giúp nâng cao hiệu quả và năng suất đồng thời mang lại cho 

các doanh nghiệp nhiều cơ hội hơn để hoạt động trên toàn cầu.” 

— Manoj Chaudhary, CTO và SVP kỹ thuật, Jitterbit 

19. Lừa đảo nhờ AI sẽ phát triển 

“Đến giờ, mọi người đều đã xem các video deepfake do AI tạo ra. 

Chúng được tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ hồi sinh 

người thân đã mất, phổ biến tuyên truyền chính trị hoặc tăng cường 

chiến dịch tiếp thị. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng bạn nhận được một 

email lừa đảo có video deepfake về Giám đốc điều hành của bạn 

hướng dẫn bạn truy cập một URL độc hại. Hoặc kẻ tấn công xây 

dựng các email lừa đảo có vẻ hợp pháp, đáng tin cậy hơn bằng cách 

sử dụng AI để bắt chước tốt hơn các giao tiếp của công ty. Các khả 

năng AI hiện đại có thể làm mờ hoàn toàn ranh giới giữa các email, 

trang web, thông tin liên lạc và video hợp pháp và độc hại. AI-as-a-

Service của tội phạm mạng có thể là chiến thuật kiếm tiền tiếp theo.” 

— Heather Gantt-Evans, CISO, SailPoint 

https://venturebeat.com/2021/08/28/deepfakes-in-cyberattacks-arent-coming-theyre-already-here/


20. Các công ty sẽ chuyển sang cách tiếp cận hỗn hợp với NLP 

“Trong năm tới, chúng ta sẽ thấy các doanh nghiệp chuyển sang cách 

tiếp cận hỗn hợp để xử lý ngôn ngữ tự nhiên kết hợp AI biểu tượng 

với ML, điều này đã cho thấy tạo ra kết quả có thể giải thích được, có 

thể mở rộng và chính xác hơn trong khi để lại lượng khí thải carbon 

nhỏ hơn. Các công ty sẽ mở rộng tự động hóa sang các quy trình 

phức tạp hơn, đòi hỏi sự hiểu biết chính xác về tài liệu và mở rộng 

các hoạt động phân tích dữ liệu của họ để bao gồm dữ liệu được 

nhúng trong văn bản và tài liệu. Do đó, các khoản đầu tư vào công 

nghệ ngôn ngữ tự nhiên dựa trên AI sẽ tăng lên. Các giải pháp này sẽ 

phải chính xác, hiệu quả, bền vững với môi trường, có thể giải thích 

được và không thiên vị. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải từ bỏ 

cách tiếp cận đơn kỹ thuật như chỉ học máy (ML) hoặc học sâu (DL) 

vì những hạn chế nội tại của họ.” 

— Luca Scagliarini, giám đốc sản phẩm, Expert.ai 

 
 

21. Âm nhạc do AI tạo ra sẽ có những tiến bộ 

“Những tiến bộ trong âm nhạc do AI tạo ra sẽ là một bước phát triển 

đặc biệt thú vị. Bây giờ [đã] tồn tại các công cụ tạo nghệ thuật thị giác 

từ lời nhắc văn bản, những công cụ tương tự này sẽ được cải thiện để 

làm điều tương tự cho âm nhạc. Hiện đã có các mẫu sử dụng lời nhắc 

văn bản để tạo nhạc và giọng nói thực tế của con người. Khi các mô 

hình này bắt đầu hoạt động đủ tốt để công chúng chú ý, tiến bộ trong 

lĩnh vực âm thanh tổng quát sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Không phải vô lý 

khi nghĩ rằng trong vài năm tới, các video âm nhạc do AI tạo ra có thể 

trở thành hiện thực, với video, âm nhạc và giọng hát do AI tạo ra.” 

— Ulrik Stig Hansen, chủ tịch, Encord 

 

https://venturebeat.com/data-infrastructure/what-is-data-analytics-definition-models-life-cycle-and-application-best-practices/


22. Các khoản đầu tư vào AI sẽ chuyển sang các ứng dụng được 

sản xuất hoàn chỉnh 

“Sẽ có ít khoản đầu tư hơn trong các tổ chức Fortune 500 được phân 

bổ cho các nhóm khoa học dữ liệu và ML nội bộ để xây dựng các giải 

pháp từ đầu. Nó sẽ được thay thế bằng các khoản đầu tư vào các 

ứng dụng hoặc giao diện nền tảng được sản xuất hoàn chỉnh để 

mang lại kết quả phân tích dữ liệu và trải nghiệm khách hàng mong 

muốn. Đó là bởi vì trong năm năm tới, gần như mọi ứng dụng sẽ 

được cung cấp bởi các đường dẫn dữ liệu dựa trên mạng thần kinh 

dựa trên LLM để giúp phân loại, làm phong phú, giải thích và phục vụ. 

“Nhưng sản xuất công nghệ mạng thần kinh là một trong những 

nhiệm vụ khó khăn nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính hiện nay.Đó 

là một không gian chuyển động cực kỳ nhanh mà không có sự tập 

trung chuyên dụng và tiếp xúc với nhiều loại dữ liệu và trường hợp sử 

dụng khác nhau, các nhóm ML giải pháp nội bộ sẽ khó có thể vượt 

trội trong việc tận dụng các công nghệ này.” 

— Amr Awadallah, Giám đốc điều hành, Vectara 

23. AI sẽ trao quyền cho những người sùng đạo hiệu quả hơn 

“Khi nói đến devops, các chuyên gia tin tưởng rằng AI sẽ không thay 

thế việc làm; thay vào đó, nó sẽ trao quyền cho các nhà phát triển và 

người thử nghiệm làm việc hiệu quả hơn. Tích hợp AI đang hỗ trợ 

con người và trao quyền cho những người thử nghiệm khám phá để 

tìm ra nhiều lỗi và vấn đề hơn, hợp lý hóa quy trình từ phát triển đến 

triển khai. Vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy các nhóm vốn đã tinh gọn 

hoạt động hiệu quả hơn và ít rủi ro hơn khi AI tiếp tục được triển khai 

trong suốt chu kỳ phát triển. 

“Cụ thể, AI-augmentation sẽ giúp thông báo quá trình ra quyết định 

cho các nhóm phát triển bằng cách tìm ra các mẫu và chỉ ra các điểm 

ngoại lệ, cho phép các ứng dụng liên tục 'tự phục hồi' và giải phóng 

thời gian để các nhóm tập trung trí lực vào các nhiệm vụ mà các nhà 



phát triển thực sự thực hiện. muốn làm và điều đó quan trọng hơn về 

mặt chiến lược đối với tổ chức.” 


