
Công nghệ sẽ xâm chiếm cuộc sống của 
chúng ta vào năm 2023 

Mỗi năm, tôi nhìn về phía trước những gì mới trong công nghệ để dự đoán 

công nghệ có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn - và công nghệ rất 

có thể sẽ là một mốt nhất thời. 

Tuy nhiên, trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề đó, chúng ta hãy nhìn lại 

năm 2022. 

Phần cứng thể hiện sự thiếu quan tâm hoặc nhiệt tình. IPhone năm nay, với 

hầu hết những cải tiến không đáng chú ý, là một bản nâng cấp thậm chí còn gia 

tăng hơn so với mẫu năm ngoái. Một cách riêng biệt, Meta đã phát hành một 

chiếc tai nghe thực tế ảo trị giá 1,500 USD mà Mark Zuckerberg hình dung sẽ 

thay đổi cách mọi người làm việc - mặc dù với thời lượng pin hai giờ, hầu hết 

mọi người có thể sẽ chỉ sử dụng nó để chơi trò chơi. 

Mạng xã hội trở nên rất kỳ lạ. Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đã 

mua Twitter với giá 44 tỷ USD, rút ruột đội ngũ nhân viên và đình chỉ tài 

khoản của một số nhà báo và kỹ thuật viên, điều này đã khiến rất nhiều 

người dùng Twitter tìm kiếm các trang web thay thế. 

Và số phận của TikTok đang gặp nguy hiểm, khi hơn một chục tiểu bang, 

với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, đã cấm sử dụng ứng dụng này trên 

các thiết bị do chính phủ cấp. 

Sau đó, vào cuối năm, một điều gì đó thực sự đáng chú ý. OpenAI, một 

công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, đã phát hành ChatGPT, một chatbot 

có thể tạo ra các câu trả lời có vẻ thông minh cho các câu hỏi. Mọi người 

ủng hộ bot với các yêu cầu nhanh chóng nhận ra rằng nó có thể soạn bài 

luận, viết mã và soạn thảo các đề xuất kinh doanh. Tất cả những điều này 

chỉ là một ví dụ về những gì có sẵn cho chúng ta vào năm tới. Chúng ta có 

thể mong đợi rất nhiều tiến bộ thú vị trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, do AI hỗ trợ, cùng với các xu hướng tương tự đã tồn tại trong vài 

năm qua, bao gồm những tiến bộ trong ô tô điện và metaverse. Có lẽ thậm 

chí có thể có sự tái sinh của phương tiện truyền thông xã hội. 



Dưới đây là những phát triển công nghệ sẽ xâm chiếm cuộc sống của 

chúng ta vào năm 2023. 

1. Trợ lý trò chuyện mới 

Những người chấp nhận ban đầu đã bị ấn tượng bởi năng lực ngôn ngữ 

của ChatGPT đã nhanh chóng bị choáng váng bởi nó có thể sai như thế 

nào, đặc biệt là với số học đơn giản.  

Bỏ qua những sai sót, chúng ta thực sự có thể mong đợi các công ty AI cải 

thiện thế mạnh của những chatbot này bằng các công cụ hợp lý hóa cách 

chúng ta viết và đọc văn bản, các chuyên gia AI nói. 

Đầu tiên, rất có thể năm tới bạn có thể có một chatbot hoạt động như một 

trợ lý nghiên cứu. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang viết một bài nghiên cứu 

và muốn thêm một số sự thật lịch sử về Thế chiến II. Bạn có thể chia sẻ 

một tài liệu dài 100 trang với bot và yêu cầu bot tổng hợp những điểm nổi 

bật liên quan đến một khía cạnh nhất định của cuộc chiến. Sau đó, bot sẽ 

đọc tài liệu và tạo một bản tóm tắt cho bạn. 

"Nếu bạn muốn làm phong phú thêm bài viết của mình bằng một sự thật lịch 

sử, bạn sẽ không cần phải tìm kiếm trên web và tìm thấy nó," Yoav 

Shoham, giáo sư danh dự tại Đại học Stanford, người giúp biên soạn Chỉ số 

AI, một báo cáo hàng năm về sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, cho biết. "Nó 

sẽ ở ngay đó với một cú nhấp chuột." 

Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy một loạt các ứng dụng AI độc 

lập vào năm 2023. Có thể nhiều trường hợp hơn là nhiều công cụ chúng ta 

đã sử dụng cho công việc sẽ bắt đầu xây dựng tạo ngôn ngữ tự động vào 

ứng dụng của họ. Rowan Curran, một nhà phân tích công nghệ tại công ty 

nghiên cứu Forrester, cho biết các công cụ AI có thể sớm nhúng vào các 

ứng dụng như Microsoft Word và Google Sheets để hợp lý hóa quy trình 

làm việc của mọi người. 

2. Thực tế ảo, hay còn gọi là metaverse 

Trong phần lớn thập kỷ qua, các công ty công nghệ đã quảng bá tai nghe 

thực tế ảo, chẳng hạn như Quest 2, HTC Vive và Sony PlayStation VR, để 

chơi trò chơi. Giờ đây, khi công nghệ đã phát triển để trở nên mạnh mẽ và 

không dây hơn, các công ty công nghệ đang đưa ra những lời hứa cao cả 



rằng những chiếc tai nghe này cuối cùng sẽ định hình lại cuộc sống của 

chúng ta tương tự như cách mà điện thoại thông minh đã thay đổi cuộc 

sống của chúng ta hiện nay. 

Meta tưởng tượng rằng metaverse có thể là một không gian ảo nơi chúng ta 

làm việc, cộng tác và sáng tạo.  

Trong buổi ra mắt tai nghe Quest Pro năm nay, công ty đã hình dung rằng 

công nghệ này có thể trở thành một công cụ đa nhiệm cho các công nhân 

sắp xếp các cuộc họp trong khi cuộn qua email và các tác vụ khác. Tuy 

nhiên, sau khi phát hành, thiết bị đã nhận được những đánh giá hờ hững và 

vẫn còn phải xem liệu Meta có thể làm sống lại tầm nhìn của nó đối với 

metaverse hay không. 

Vào năm 2023, nhịp trống V.R. sẽ tiếp tục. Apple, công ty đã công khai nói 

rằng họ sẽ không bao giờ sử dụng từ "metaverse", được nhiều người dự 

kiến sẽ phát hành tai nghe đầu tiên của mình. Mặc dù công ty vẫn chưa 

chia sẻ thông tin chi tiết về sản phẩm, giám đốc điều hành của Apple, Tim 

Cook, đã đưa ra manh mối, bày tỏ sự phấn khích về việc sử dụng thực tế 

tăng cường để tận dụng dữ liệu kỹ thuật số trong thế giới vật lý. 

"Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn sống cuộc sống của mình mà không có 

thực tế tăng cường, giống như hôm nay bạn tự hỏi: Làm thế nào mà 

những người như tôi lớn lên mà không có internet?" Ông Cook cho biết 

vào tháng 9 với sinh viên ở Naples. 

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng công nghệ này không phải là thứ sẽ trở nên 

sâu sắc chỉ sau một đêm. Tai nghe không dây vẫn cồng kềnh và được sử 

dụng trong nhà, có nghĩa là lần lặp lại đầu tiên của mũ của Apple, tương tự 

như nhiều lần khác trước đó, rất có thể sẽ được sử dụng cho các trò chơi. 

Nói cách khác, sẽ tiếp tục có rất nhiều cuộc trò chuyện về kính bảo hộ 

metaverse và ảo (tăng cường, hỗn hợp, bất cứ tên gì bạn muốn gọi) vào 

năm 2023, nhưng rất có thể đó vẫn sẽ không phải là năm mà những chiếc 

tai nghe này trở nên phổ biến rộng rãi, Carolina Milanesi, một nhà phân tích 

công nghệ tiêu dùng của công ty nghiên cứu Creative Strategies cho biết. 



"Từ góc độ người tiêu dùng, vẫn còn không chắc chắn bạn đang chi hàng 

nghìn đô la vào việc mua tai nghe," cô nói. "Tôi có phải làm một cuộc họp với 

V.R. không? Có hoặc không có chân, nó không phải là một điều cần thiết". 

3. Xe điện ngoài Tesla 

Tesla tiếp tục thống trị doanh số bán xe điện trong năm nay, nhưng năm 

2023 có thể là một bước ngoặt đối với ngành công nghiệp này. Cổ phiếu 

của Tesla đã lao dốc trong năm nay và thương hiệu của hãng đã bị đánh bại 

kể từ khi ông Musk tiếp quản Twitter.  

Đồng thời, sự cạnh tranh trên thị trường đang gia tăng khi các nhà sản xuất 

E.V. như Ford Motor, Kia, General Motors, Audi và Rivian tăng cường sản 

xuất ô tô điện của họ. 

Ngoài ra, Tesla cho biết vào tháng 11 rằng họ sẽ mở ra thiết kế đầu nối 

sạc cho các xe điện khác. Điều đó sẽ cho phép người lái xe của các loại ô 

tô khác bổ sung pin tại các trạm sạc của Tesla, vốn sung mãn hơn nhiều 

so với các loại bộ sạc khác. 

Trên hết, cả California và New York đều đã chuyển sang cấm bán ô tô 

chạy bằng xăng vào năm 2035. Tất cả điều này tạo nên một cơn bão hoàn 

hảo để ngành công nghiệp ô tô điện trở nên lớn hơn nhiều so với một 

thương hiệu vào năm 2023. 

4. Nhiều lựa chọn hơn cho phương tiện truyền thông xã hội 

Twitter đã hỗn loạn trong phần lớn năm 2022 và điều này rất có thể sẽ tiếp 

tục trong năm tới. Đáp lại phản ứng dữ dội, ông Musk đã hỏi những người 

theo dõi mình trên Twitter trong một "cuộc thăm dò" trong tháng này liệu 

ông có nên từ chức lãnh đạo công ty hay không. Đa số, khoảng 10 triệu 

người dùng, đã bỏ phiếu đồng ý, nhưng ông Musk cho biết ông sẽ từ chức 

chỉ sau khi tìm thấy ai đó "đủ ngu ngốc để nhận công việc". 

TikTok cũng đang rơi vào tình trạng nóng bỏng sau khi ByteDance, công ty 

mẹ ở Trung Quốc, cho biết một cuộc điều tra nội bộ cho thấy các nhân viên 

đã lấy được dữ liệu của người dùng Mỹ một cách không phù hợp, bao gồm 

cả dữ liệu của hai nhà báo. Tiết lộ này gây áp lực lên chính quyền Biden 

để xem xét các hạn chế cực đoan hơn đối với ứng dụng ở Hoa Kỳ. 



Bất kể điều gì xảy ra với Twitter và TikTok, rõ ràng là một sự thay đổi lớn 

đang được tiến hành trên mạng xã hội. Nhiều nhà báo, kỹ thuật viên và 

những người có ảnh hưởng đã chuyển sang Mastodon, một mạng xã hội 

trông giống như Twitter. Và rất nhiều người trẻ tuổi đã chuyển sang các 

ứng dụng mới hơn như BeReal, nơi các nhóm bạn giữ liên lạc bằng cách 

chụp và chia sẻ ảnh tự chụp cùng một lúc. 

Không rõ ứng dụng truyền thông xã hội mới nào sẽ là vấn đề lớn vào năm 

2023. Nhưng có một điều chắc chắn: Những người cảm thấy bị đốt cháy 

bởi Twitter đang tìm kiếm một nơi an toàn, vui vẻ để đi chơi. 


