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Nuôi dưỡng “bộ não số”: Sử dụng AI để biến thách 
thức hôm nay thành cơ hội ngày mai.

Nội dung
Mặc dù khả năng trích xuất và diễn giải dữ liệu sở hữu nhiều lợi thế và cơ hội, nhưng điều quan 
trọng không chỉ là chất lượng dữ liệu mà còn là tốc độ và độ tin cậy mà dữ liệu có thể được xử 
lý và truy cập.

Trong sách điện tử này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác động của AI và cách công nghệ này thúc 
đẩy nhu cầu về tốc độ cao hơn và hiệu năng mạnh mẽ hơn ra sao. Bên cạnh các chuyên gia của 
Kingston, chúng ta cũng sẽ được nghe các nhân vật quan trọng trong ngành chia sẻ suy nghĩ 
để hiểu rõ hơn AI đang thay đổi cách sống và làm việc của chúng ta ra sao, cũng như tìm hiểu 
những công nghệ vận hành đằng sau để tạo nên AI như thế nào.
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Nuôi dưỡng “bộ não số”: Sử dụng AI để biến thách 
thức hôm nay thành cơ hội ngày mai.

Cộng tác viên
Sách điện tử này được bốn chuyên gia về CNTT và các công nghệ mới nổi biên soạn.

Rafael Bloom
Rafael đã dành phần lớn sự nghiệp của 
mình trong các vai trò cấp cao phụ trách 
về Sản phẩm công nghệ, Truyền thông tiếp 
thị và Phát triển kinh doanh. Hoạt động tư 
vấn của ông tập trung chủ yếu vào những 
thách thức mới về mặt tổ chức, sản phẩm 
và truyền thông khi có thay đổi về công 
nghệ và quy định. Trong vai trò vô cùng đa 
dạng này, ông thể hiện chuyên môn của 
mình trong lĩnh vực quản trị thông tin và 
tuân thủ về mặt thiết kế, quyền riêng tư dữ 
liệu và các công nghệ mới nổi như AdTech, 
Mobile & 5G, Trí tuệ nhân tạo và Học máy. 

Simon Besteman
Simon là CEO của ISPConnect, một liên 
minh các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tại 
Hà Lan. Là đại diện hàng đầu trong ngành, 
ông thường xuyên viết blog về ngành và 
các vấn đề chính sách. Ngoài ra, ông còn 
là diễn giả đề dẫn tại các hội nghị và tham 
gia vào các hội thảo bàn tròn của chính 
phủ Hà Lan về viễn thông, trung tâm dữ 
liệu và vấn đề quản lý Internet. Ông nằm 
trong ban giám đốc của nhiều tập đoàn 
trong ngành, tập trung vào giáo dục, việc 
làm và quản trị.

David Clarke
David được Thompson Reuter công nhận 
là một trong 10 người có tầm ảnh hưởng 
hàng đầu trong danh sách “Top 30 nhà 
lãnh đạo và nhà tư tưởng có ảnh hưởng 
nhất trên mạng xã hội về quản lý rủi ro, 
tuân thủ và công nghệ đăng ký tại Vương 
quốc Anh”, đồng thời nằm trong danh 
sách 50 Chuyên gia toàn cầu hàng đầu 
của Kingston Technology. Trong quá khứ, 
David từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý 
bảo mật như Giám đốc toàn cầu về cung 
cấp dịch vụ bảo mật và Giám đốc cơ sở hạ 
tầng bảo mật cho các công ty FTSE 100 
toàn cầu.

Pasi Siukonen
Pasi chịu trách nhiệm dẫn dắt một đội 
ngũ chuyên gia hỗ trợ các phòng ban của 
Kingston như PR, Tiếp thị, Bán hàng thị 
trường, Hỗ trợ kỹ thuật và Dịch vụ khách 
hàng về các sản phẩm Kingston. Tâm điểm 
sản phẩm chủ yếu của ông là các dòng sản 
phẩm ổ Flash và ổ SSD. Trước khi gia nhập 
Kingston Technology Châu Âu vào năm 
2008, Pasi làm việc tại trụ sở chính của 
công ty ở Fountain Valley, California, trong 
vai trò là Kỹ sư thử nghiệm các sản phẩm 
Flash. Ông cũng từng làm việc trong các 
khoa của Đại học Illinois ở Chicago (UIC) 
và tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội ung thư 
Hoa Kỳ.



Một vài năm trước khi gây ra cơn sốt trên báo chí truyền thông, 
cụm từ “Dữ liệu lớn” thường được sử dụng để chỉ ba khái niệm 
chính về khối lượng, sự đa dạng và tốc độ của dữ liệu. Còn hiện 
nay, cụm từ này đã được liên kết với các phương pháp tiên tiến 
dùng để trích xuất giá trị từ dữ liệu, chẳng hạn như phân tích 
hành vi và dự đoán. Trước xu hướng phát triển nhanh chóng 
đó, cùng những dự đoán về thị trường phân tích dữ liệu lớn 
sẽ đạt 103 tỷ đô-la vào năm 20231, nhu cầu về các công nghệ 
như AI, học máy và học sâu ngày càng tăng cao nhằm cho 
phép các tổ chức áp dụng thuật toán ngày một sâu rộng vào 
phân tích dữ liệu cấp cao. 

Đâu là lĩnh vực đi đầu về ứng dụng AI? Tài chính2 là một trong 
những ngành đầu tư mạnh nhất vào AI và các thuật toán học 
máy. Công nghệ này được ứng dụng vô cùng đa dạng, từ kiểm 
ngược giá tài sản, tối ưu hóa danh mục đầu tư đến giao dịch 
tần suất cao. Các tổ chức tài chính đang sử dụng AI để phân 
tích xu hướng thị trường. Ví dụ: thiết kế các thuật toán tự học 
để có thể tối ưu hóa khả năng sinh lời trong mỗi lần lặp mới, 
chẳng hạn như mỗi lần đánh giá các hồ sơ vay vốn.

“ Đây cũng là lĩnh vực có các trường hợp đầu tư điển hình mạnh 
nhất vào AI và học sâu. Điều này có thể giải thích vì sao lĩnh vực 
tài chính đang nhỉnh hơn các lĩnh vực khác trong ứng dụng AI. 
Lợi ích đạt được có thể thấy rõ ràng qua các con số đo lường để 
cho ra kết quả mạnh mẽ hơn. ”Simon Besteman

Cùng với các tác động trong lĩnh vực tài chính, sức mạnh 
của AI và học sâu đã cho phép hầu hết các ngành khác lập 
kế hoạch, lập luận và học hỏi. Từ hiểu rõ hơn hành vi của 
khách hàng đến mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt, trong 
thập kỷ qua, AI đã bắt đầu giúp giải quyết nhiều vấn đề mà 
chúng ta từng mơ ước. Học máy, một tập con của AI, cho 
phép giải quyết thêm nhiều vấn đề hơn nữa với sự cải tiến 
của nhiều giải pháp như trợ lý cá nhân ảo, bot trò chuyện, tự 
động hóa tiếp thị và chuyển lời nói thành văn bản.

“ Theo OECD, AI đóng một vai trò quan trọng trong y tế từ xa, 
sàng lọc và có thể giúp xác định các tương tác thuốc, cũng 
như giúp tạo ra các loại thuốc mới. AI mang lại nhiều lợi ích 
to lớn trong đại dịch Covid-19, giúp phân tích cú pháp và 
phân tích hồ sơ bệnh nhân, xác định các nhóm nguy cơ và 
dự đoán các phương pháp tốt nhất để giúp điều hướng mục 
tiêu các nỗ lực, dù là trong tiêm chủng hay dự đoán hành vi. 
AI có khả năng hỗ trợ trong các nhiệm vụ có nguy cơ/mức 
phơi nhiễm cao tại bệnh viện và trong quá trình vận chuyển. 
Chúng ta sẽ được chứng kiến những tiến bộ to lớn về phát 
triển y học trong những năm tới thông qua sử dụng AI. ”Pasi Siukonen

AI đang được ứng dụng để tạo nên những khác biệt 
như thế nào?



Y tế cũng là một lĩnh vực đang chịu sự tác động đáng kể từ 
AI, đặc biệt là trong vấn đề cho phép các chuyên gia chăm 
sóc hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động hàng ngày và nhu cầu 
không ngừng phát triển của bệnh nhân. Trong một số trường 
hợp, các thiết bị đeo cho người tiêu dùng và các thiết bị y 
tế khác đang được sử dụng ngày càng rộng rãi để phát hiện 
bệnh tật. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy AI có thể được 
sử dụng để xem xét và diễn giải các hình ảnh chụp quang 
tuyến vú nhanh hơn gấp 30 lần với độ chính xác 99%3 – 
giúp giảm đáng kể nhu cầu sinh thiết không cần thiết.

“ Tôi tin rằng lĩnh vực tiếp theo sẽ được cách mạng hóa hoàn 
toàn bằng việc triển khai AI sẽ là chăm sóc bệnh nhân. Vẫn còn 
một số trở ngại khiến chúng ta chưa thể triển khai đầy đủ học 
máy và AI trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là nhu cầu cần đến yếu 
tố con người để xác minh các kết luận của thuật toán như hiện 
nay. Tuy nhiên, sẽ là hợp lý khi kỳ vọng rằng lĩnh vực này sẽ có 
những đột phá mạnh mẽ trong 24 tháng tới. ”Simon Besteman

“ AI và học máy đã được tích hợp sâu rộng vào thế giới của chúng 
ta. Tốc độ tiến bộ cũng ngày một tăng dù theo một cách khá kín 
đáo, vì AI thường được tích hợp vào các dịch vụ kỹ thuật số khác 
– tôi có thể thấy AI đang tạo nên những khác biệt rõ ràng trong 
hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. ”Rafael Bloom

AI không đơn thuần là về hiệu quả và hợp lý hóa các tác vụ 
tốn công sức. Nhờ học máy và học sâu, các ứng dụng AI có 
thể học từ dữ liệu và kết quả trong thời gian gần thực. AI cho 
phép phân tích thông tin mới từ nhiều nguồn và điều chỉnh 
cho phù hợp, với độ chính xác vô cùng có giá trị đối với doanh 
nghiệp và vượt xa khả năng của con người. Tiềm năng tự tối 
ưu hóa và tự học này đồng nghĩa với việc AI có thể liên tục kết 
hợp các lợi ích kinh doanh mà công nghệ này tạo ra. 

AI giúp chúng ta hiểu và có được thông tin chuyên sâu – dù đó 
là thói quen hiện tại, niềm tin và nhu cầu chưa được đáp ứng 
của khách hàng, hay một tòa nhà đang được sử dụng hiệu 
quả ở mức nào về mặt năng lượng, không gian sàn và lượng 
người đến cửa hàng trong một khoảng thời gian. Sau đó, 
người dùng có thể dùng dữ liệu đó để dự đoán, lập kế hoạch 
và chuẩn bị tốt hơn. Khi bổ sung thêm yếu tố con người (về tư 
duy sáng tạo và sự đồng cảm) vào những khía cạnh cần thiết, 
sự kết hợp mạnh mẽ này có tiềm năng tạo ra những khác biệt 
to lớn và có thể đo lường cho các doanh nghiệp trên tất cả 
các lĩnh vực.

AI đang được ứng dụng để tạo nên những khác biệt 
như thế nào?



AI đang được ứng dụng trên các đầu máy chở hàng thông 
minh để tăng cường hiệu suất. Các chuyến tàu được trang bị 
các cảm biến để thu thập dữ liệu, sau đó sử dụng ứng dụng để 
đưa dữ liệu này vào một ứng dụng học máy. Dữ liệu sẽ được 
phân tích và sử dụng để đưa ra quyết định theo thời gian thực 
về cách tối ưu hóa hiệu suất và dự đoán nhu cầu bảo trì. Hãng 
vận tải hàng hóa Deutsche Bahn Cargo đã trang bị 250 đầu 
máy có phần mềm quản lý hiệu suất để theo dõi mọi thứ, từ 
hiệu suất phanh đến nhiệt độ động cơ, và được báo cáo là đã 
giảm 25% tỷ lệ hỏng hóc đầu máy4 trong dự án thử nghiệm 
của họ.

“ AI có khả năng phân tích cú pháp một lượng lớn dữ liệu và tạo ra 
các liên kết theo cách thức mà con người chưa từng làm được. ”Rafael Bloom

Như đã thảo luận trước đó, AI thể hiện tiềm năng vô hạn trong 
chẩn đoán và kế hoạch điều trị trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe. Ngoài ra, việc sử dụng AI và Mạng lưới vạn vật kết nối 
trong y khoa (IoMT) trong các ứng dụng sức khỏe của người 
tiêu dùng đang giúp khuyến khích hành vi lành mạnh hơn, 
giúp người tiêu dùng kiểm soát sức khỏe và hạnh phúc của 
họ tốt hơn. Từ góc độ chẩn đoán, Watson của IBM có thể xem 
xét và lưu trữ lượng lớn thông tin y tế – nhanh hơn rất nhiều 
so với bất kỳ con người nào. Mặt khác, DeepMind Health của 
Google đang hợp tác với các nhà nghiên cứu, chuyên gia y 
tế và bệnh nhân để giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe 
trong thế giới thực bằng cách kết hợp học máy và khoa học 

thần kinh hệ thống. Kết quả mang lại là khả năng xây dựng 
một thuật toán học tập mạnh mẽ trong mạng thần kinh bắt 
chước bộ não con người.

“ AI sẽ giúp thúc đẩy giới hạn của hệ thống máy tính. Ví dụ: chúng 
ta sẽ chứng kiến điện toán lượng tử được ứng dụng để tăng tốc 
các cải tiến trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mở đường cho 
các công cụ còn ấn tượng hơn nữa so với những công cụ đã 
quen thuộc hiện tại – dịch thuật trực tiếp độ trễ thấp hay nhận 
dạng giọng nói tự động trên các thiết bị liên lạc (điện thoại, 
chat) sẽ còn hiệu quả hơn nữa trong tương lai. AI sẽ giúp giải 
quyết các vấn đề còn tồn tại. Chức năng tự học thông minh và 
độc lập sẽ bắt đầu được tích hợp trên ngày càng nhiều thiết bị 
và công cụ mà trước đây chỉ do con người điều khiển. ”Pasi Siukonen

Sử dụng AI để giải quyết vấn đề trong thế giới thực



IDC dự đoán rằng dữ liệu kỹ thuật số mà chúng ta tạo ra và 
sử dụng sẽ tăng từ khoảng 40 zettabyte dữ liệu vào năm 
2019 lên 175 zettabyte vào năm 2025 – gấp hơn 4 lần lượng 
dữ liệu được tạo ra vào năm 20195. Đến năm 2022, doanh 
thu hàng năm từ thị trường phân tích kinh doanh và dữ liệu 
lớn toàn cầu dự kiến sẽ đạt 274,3 tỷ USD6.

Rõ ràng là AI và tăng trưởng dữ liệu luôn song hành cùng 
nhau. Và khi mà dữ liệu sẽ đóng vai trò then chốt trong thập 
kỷ tới thì sự thành công hay thất bại của các tổ chức sẽ tùy 
thuộc vào cách họ tận dụng công nghệ như AI để thu thập, 
sử dụng và dân chủ hóa phân tích dữ liệu. Do đó, nhu cầu 
xây dựng cơ sở hạ tầng vừa phù hợp với mục đích, vừa có thể 
đáp ứng cho những thay đổi trong tương lai, với CPU/GPU 
mới nhất, bộ nhớ thế hệ tiếp theo và ổ SSD NVMe, sẽ rất quan 
trọng để giúp đạt được tiềm năng thực sự.

“ Còn trong lúc này, phương pháp khả thi duy nhất mà chúng 
ta có là: thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt, lưu trữ và rút ra 
những thông tin quý giá từ đó. ”Simon Besteman

Đây là điểm mấu chốt trong chuyển đổi kinh doanh và là thời 
điểm mà các tổ chức phải đón nhận sự thay đổi – và đầu tư 
vào đó.

Hãy lấy lĩnh vực bảo trì dự đoán làm ví dụ: tất cả dữ liệu có 
liên quan từ toàn bộ cơ sở lắp đặt của một doanh nghiệp đều 

được thu thập, lưu trữ trong đám mây và xử lý các con số từ 
một tập dữ liệu khổng lồ lặp đi lặp lại để cuối cùng đưa ra dự 
đoán về bảo trì. Khi dữ liệu được sản xuất và lưu trữ nhiều hơn 
bao giờ hết, thì nhu cầu về các quy trình hiệu quả, hiệu suất 
và chính xác cũng trở nên quan trọng hơn cả.

Tương tự, phân tích dự đoán cũng là một quy trình mạnh mẽ 
khác đã thúc đẩy thị trường AI bằng cách mang đến một khả 
năng vượt ngoài những hiểu biết về dữ liệu lịch sử. Bằng cách 
tạo ra những thông tin chuyên sâu hữu ích đi sâu về những sự 
kiện trong quá khứ, AI có thể đề xuất những hướng giải quyết 
khả thi để cải thiện một kịch bản nhất định. Các giải pháp 
được tích hợp các thuật toán tiên tiến, sáng tạo có thể giải 
quyết hầu hết các vấn đề nan giải và giúp người dùng đưa ra 
những quyết định tốt nhất, sáng suốt nhất có thể.

Tác động của AI đến tăng trưởng dữ liệu



Tất nhiên, khi dữ liệu lớn tiếp tục bùng nổ thì tầm quan trọng 
của AI và học máy cũng vậy. Năm nay, người ta dự đoán rằng 
mỗi người sẽ tạo ra 1,7 megabyte dữ liệu chỉ trong một giây7– 
hãy tưởng tượng con số đó đối với toàn bộ một tổ chức và cơ 
sở dữ liệu khách hàng của tổ chức đó. Điều này đòi hỏi phải 
đào sâu hơn vào dữ liệu và cần có khả năng giải thích ý nghĩa 
dữ liệu, đặc biệt là trong am hiểu hành vi của con người. Từ đó 
thúc đẩy nhu cầu xử lý dữ liệu cao hơn và hiệu quả hơn, dù là 
thông qua CPU/GPU hay bộ nhớ, để nâng cao hơn nữa chất 
lượng diễn giải dữ liệu.

“ Chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên của tôi mua vào năm 2002 
có độ phân giải là 3,2 Megapixel và có thể lưu 90-100 ảnh trên 
thẻ SD nhỏ bé của máy.  Ngày nay, những con số đó dường như 
trở nên kì quặc vì quá nhỏ. Ở khắp mọi lĩnh vực, khối lượng dữ 
liệu đã tăng theo cấp số nhân trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhu cầu có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu một cách đáng tin cậy đã 
trở thành một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, khi mà các ứng 
dụng mới liên tục cần đến nhiều dữ liệu hơn và hiệu suất tốt hơn. 
Sự tiến bộ của các công nghệ AI vừa là sản phẩm của điều này, 
vừa là chất xúc tác để phát triển hơn nữa vì rất nhiều tác vụ AI có 
tính chuyên sâu về dữ liệu và đòi hỏi nhiều bộ nhớ. ”Rafael Bloom

Các tổ chức muốn tạo sự khác biệt so với đối thủ trước tiên sẽ 
cần hiểu cách quản lý và lưu trữ dữ liệu của họ một cách hợp 
lý, từ đó học cách sử dụng AI và học máy để nắm bắt kiến thức 
tiềm ẩn về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp và 
hành vi thị trường có ảnh hưởng đến hiệu suất. Do đó, trong 

bối cảnh thị trường ngày càng tung ra nhiều ứng dụng phức 
tạp hơn thì các ổ SSD nhanh và đáng tin cậy là yêu cầu tối 
quan trọng để giúp thúc đẩy mức độ tăng trưởng này.

“ Mặc dù có thể tranh luận rằng việc tiêu thụ dữ liệu chắc chắn 
sẽ tăng lên, nhưng chúng ta có thể sử dụng dữ liệu ở mức nào 
sẽ còn phụ thuộc vào việc dữ liệu có đáp ứng các tiêu chí phù 
hợp để trở nên hữu ích hay không. Theo cách nói của Daniel J. 
Boorstin, Trở ngại lớn nhất ngăn cản chúng ta khám phá không 
phải là thiếu hiểu biết – mà là ảo tưởng về kiến thức. ”David Clarke

Dù vậy, việc tiêu thụ dữ liệu chỉ hữu ích nếu đó là dữ liệu “tốt”. 
Nghĩa là chúng ta phải hướng đến sử dụng dữ liệu để phát 
triển kiến thức – nói cách khác, nếu có thể dự đoán được tương 
lai thì dữ liệu sẽ trở thành kiến thức, không còn đơn thuần chỉ 
là dữ liệu. Theo tiêu chí của Deming thì điều làm nên kiến 
thức là việc dữ liệu có giúp chúng ta dự đoán hay không, chứ 
không phải có giúp chúng ta khám phá ra sự thật hay không8.
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“ Theo nhiều khía cạnh, 2020 là một năm của những xu hướng 
tăng trưởng đang xảy ra trong nhiều lĩnh vực. Từ lâu, tôi đã tin 
rằng ít đến văn phòng hơn và làm việc tại nhà nhiều hơn là 
những kết quả tự nhiên từ khả năng xóa bỏ khoảng cách của 
công nghệ – vốn từng là một trở ngại đối với hoạt động kinh 
doanh. Chính đại dịch đã biến điều đó thành hiện thực, chứ 
không phải là do sự tồn tại của công nghệ. ”Rafael Bloom

Dù chúng ta chỉ đang ở bước khởi đầu của một cuộc cách 
mạng công nghệ mới, nhưng rất nhiều công nghệ đã được 
phát triển. Những đổi mới mà chúng ta đang trải qua sẽ tiếp 
tục cải thiện theo thời gian và khi kết quả đạt được trong một 
số lĩnh vực mà chúng tôi đã thảo luận trở nên rõ ràng hơn, 
việc triển khai cũng sẽ trở nên rộng rãi hơn.

Sau các sự kiện trong năm 2020, dự đoán tương lai dường 
như là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Dù vậy, trong công 
nghệ, có nhiều trường hợp phải cần đến một đại dịch toàn 
cầu mới có thể đẩy nhanh các kế hoạch và sáng kiến vốn đã có 
trong quá trình triển khai.  Để xoay chuyển, thích ứng và tồn 
tại, chuyển đổi kỹ thuật số đã trở thành một yếu tố cần thiết. 
Và, tất nhiên, cùng với đó là khả năng chuẩn bị hệ thống, con 
người và quy trình để áp dụng công nghệ như AI, học máy và 
học sâu.

“ Tuy nhiên, về mặt nhận thức, tôi nghĩ rằng nhiều người vẫn chưa 
hiểu được AI thực sự là như thế nào – đó là lý do tại sao chúng 
ta cần phải trang bị kiến thức cho họ. AI có khả năng đưa ra các 
quyết định thay đổi cuộc sống – như liệu khoản thế chấp của 
tôi có được chấp thuận không, liệu tôi có thể được bảo hiểm 
hay không – vì vậy tôi quan ngại rằng đôi khi mọi người sẽ sử 
dụng AI cho một mục đích cụ thể vì họ có thể, chứ không phải 
vì đó là một ý tưởng hay. ”Rafael Bloom

Nhiều người tin rằng AI và Dữ liệu lớn sẽ tiếp tục là một trong 
những sự kết hợp có khả năng gây đột phá nhất trong thế 
giới kỹ thuật số. Khi dữ liệu của thế giới phát triển theo cấp số 
nhân, các khả năng của AI sẽ theo sát phía sau, với những tác 
động sâu rộng, ngày càng rõ ràng và ngày càng được áp dụng 
nhiều hơn. Tuy nhiên, một số công nghệ như 5G dự kiến sẽ 
ảnh hưởng lớn đến khả năng tận dụng AI theo những cách có 
ý nghĩa. Điều này phần lớn là do thực tế sẽ có rất nhiều dữ liệu 
thời gian thực để AI nhập và học hỏi.

Khi có nhiều thiết bị được kết nối hơn và AI được triển khai 
tổng thể hơn, chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng quá 
dư thừa dữ liệu để có thể truyền tải dễ dàng.

“ Khối lượng dữ liệu chúng ta sử dụng đang tăng trưởng đến mức 
chúng tôi đang trên đà sử dụng hầu hết nguồn năng lượng được 
tạo ra trên hành tinh để cung cấp năng lượng cho thiết bị CNTT. 
Chúng ta sẽ phải tìm ra những cách thức thông minh hơn để 
đạt được kết quả mong muốn với các tập dữ liệu nhỏ hơn, gần 
gũi hơn với người dùng cuối, để có thể duy trì các tập dữ liệu 
này ở mức quản lý được.  ”Simon Besteman

Tương lai của AI: Tiến bộ công nghệ và nhận 
thức



Không thể phủ nhận rằng chúng ta đã bước vào một thập 
kỷ thú vị của AI, học máy và phân tích dữ liệu doanh nghiệp. 
Nhưng để đáp ứng những thách thức này, tổ chức của bạn 
phải chuẩn bị sức mạnh xử lý và công nghệ lưu trữ dữ liệu 
– bằng cách dự đoán mức tăng trưởng trong tiêu thụ dữ 
liệu mà AI chắc chắn sẽ mang lại. Khi làm như vậy, bạn sẽ mở 
đường tạo nên một nơi làm việc của tương lai, sẵn sàng tận 
dụng sức mạnh của AI và giúp doanh nghiệp của bạn thích 
ứng với tốc độ nhanh, tiếp cận thông tin chuyên sâu để thúc 
đẩy sự đổi mới và đạt được lợi thế cạnh tranh trong một thế 
giới liên tục bị gián đoạn.
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