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GHI NHẬN

Nh�ng m�ng màu m�i trên 
b�c tranh công ngh� th� gi�i
B�c tranh doanh nghi�p công ngh� 2018 và các năm sau sẽ có thêm nh�ng m�ng màu m�i t	 
các công ty công ngh� m�i n
i. Và nh�ng c�i tiến t	 trí tu� nhân t�o (AI) ca chính các doanh 
nghi�p kh�i nghi�p h�a h�n sẽ t�o ra nh�ng hình hài m�i cho công ngh� t��ng lai…

Trung Qu�c - m�nh đ�t 
ti�m năng cho k� lân

Theo ông Hiro Rio Maeda, Giám đ�c đi�u hành 

c�a qu� đ�u t� Draper Nexus Ventures, cho r	ng 

Trung Qu�c có ti�m năng tr� thành qu�c gia s� h�u 

nhi�u công ty kỳ lân nh�t trong t��ng lai. Lý do, chi 

phí c�a các công ty kh�i nghi�p � Thung lũng Silicon 

c�a M� hi�n đã ch�m đ�n m�c khá đ�t đ� nên nhi�u 

công ty đang b�t đ�u tìm ki�m nh�ng n�i khác trên 

th� gi�i – n�i mà h� có th� đ�u t� v�i đi�u ki�n giám 

b�t chi phí nhân công. Và ông Hiro Rio Maeda cho 

r	ng Trung Qu�c s� ti�p t�c là n�i t�o ra nhi�u doanh 

nghi�p công ngh� có v�n trên 1 t� đô la.

Có cùng s� nh�n đ!nh nh� ông Maeda, bà Cack 

Wilhelm c�a Accomplice – qu� đ�u t� vào các công 

ty công ngh� kh�i nghi�p, có tr� s� � Cambridge, 

bang Massachusetts (M�) – còn đánh giá r�t cao v� 

Trung Qu�c v�i ti�m năng v� cá ngu"n nhân l�c và 

khá năng tài chính hùng h�u. Doanh nghi�p kh�i 

Thanh Th	
ng

Qu�c gia nào hi�n có nhi�u công ty kỳ 

lân nh�t và đi�u này khác gì v�i các 

năm tr��c?”. Không ng#u nhiên mà 

câu h�i v� nh�ng công ty đ�$c đ!nh giá th! tr�%ng 

trên 1 t� đô la – đ�$c g�i là công ty kỳ lân, theo tên 

c�a m&t con linh v�t trong truy�n thuy�t Á châu 

– đ�$c ông Manek Dubash, Giám đ�c n&i dung 

c�a t' ch�c NetEvents, nêu lên nh� v�y � bu'i 

khai m�c s� ki�n “H&i ngh! báo chí và phân tích 

toàn c�u” do NetEvents t' ch�c t�i San Jose, M� 

hôm 24-5. Cá th� gi�i hi�n có khoáng 200 doanh 

nghi�p kỳ lân, trong đó có 50% s� công ty � M�, 

g�n 30% � Trung Qu�c và khoáng 2% đ�n t+ Nh�t 

Bán. Nh�ng di/n giá � cu&c h&i ngh! này cho r	ng, 

s�p t�i đây khi nói đ�n công ty kỳ lân, ng�%i ta s� 

nói đ�n Trung Qu�c.

nghi�p ngày càng tr� nên ph' bi�n và đ�$c nhi�u 

công ty công ngh� M� l�a ch�n đ� giái quy�t v�n đ� 

chi phí c�a vi�c thuê ng�%i � Thung lũng Silicon. 

Nh�ng l%i nh�n đ!nh nói trên cũng trùng kh�p 

v�i các di/n ti�n có liên quan g�n đây � Trung 

Qu�c. M&t công ty kh�i nghi�p � lĩnh v�c công 

ngh� trí tu� nhân t�o (Artificial Intelligence - AI) 

c�a Trung Qu�c đã g�i v�n đ�$c h�n 1 t� đô la, bao 

g"m cá s� ti�n l�n t+ t�p đoàn th��ng m�i đi�n 

t7 Alibaba. C� th�, SenseTime v+a có thêm 620 

tri�u đô la đ�u t� t+ Fidelity International, Hopu 

Capital, Silver Lake và Tiger Global. Thành tích 

này càng tr� nên đáng n� h�n khi không lâu tr��c 

đó, SenseTime đã g�i v�n thành công v�i 600 tri�u 

đô la t+ Alibaba, Suning.com và Temasek.

Cũng theo SenseTime, công ty hi�n có giá tr! h�n 

4,5 t� đô la và là m&t trong nh�ng doanh nghi�p 

d#n đ�u trong danh sách công ty kh�i nghi�p v� 

AI có giá tr! nh�t th� gi�i. C&ng thêm 410 tri�u đô 

la t+ vòng g�i v�n trong năm ngoái 2017, đ�n nay 

Ả
n

h
: T

h
a

n
h

 T
h

ư
ơ

n
g

Các diễn giả trao đổi trong một phiên thảo luận của 

sự kiện hôm 24-5 của NetEvents ở SanJose, Mỹ. 



Tuy nhiên, cũng theo bà Cack Wilhelm nh�ng công 

ty kỳ lân có ho�t đ�ng sôi n�i, ti	n b� nhanh và m�nh 

m
 nh� SenseTime là không nhi�u, k cá trên toàn 

c�u. Vì v�y s� d�ng t� kỳ lân – tên c�a m�t linh v�t 

trong truy�n thuy	t – có chút sai l�m và n	u ch� đ	m 

s� l��ng doanh nghi�p 1 t� đô la s
 không th�y rõ 

s� chuyn bi	n c�a doanh nghi�p trong ngành công 

ngh�. Bà nói: “Tôi nghĩ s
 thú v� h�n n	u các công ty 

đ�t d�u m�c quan tr�ng trong kinh doanh nh� l�n đ�u 

có doanh thu 10 tri�u đô la, r�i doanh thu 100 tri�u đô 

la và niêm y	t trên sàn ch!ng khoán công khai”.

S� xâm l�n c�a AI 
Công ngh� trí tu� nhân t�o đ��c đ�nh nghĩa nh� 

m�t ngành c�a khoa h�c máy tính có liên quan đ	n 

vi�c t� đ�ng hóa các hành vi thông minh, theo “H�i 

ngh� báo chí và phân tích toàn c�u”. AI là m�t b� ph�n 

c�a khoa h�c máy tính và do đó v� lý thuy	t, nó phái 

đ��c đ"t trên nh�ng nguyên lý v�ng ch#c, có khá 

năng !ng d�ng đ��c.

% th&i đim hi�n t�i, công ngh� trí tu� nhân t�o 

đang d�ng l�i ' m!c đ� nh�ng máy tính ho"c siêu 

máy tính, dùng đ x� lý m�t lo�i công vi�c nào đó nh� 

đi�u khin m�t ngôi nhà, nghiên c!u nh�n di�n hình 

ánh, x� lý d� li�u c�a b�nh nhân đ đ�a ra phác đ� 

đi�u tr�, máy tính x� lý d� li�u đ t� h�c h(i, khá năng 

trá l&i các câu h(i v� ch)n đoán b�nh, trá l&i khách 

hàng v� các sán ph)m c�a m�t công ty… Và AI đ��c 

cho là s
 còn hi�n di�n nhi�u h�n trong t��ng lai ' 

nhi�u lĩnh v�c và ngành công nghi�p đ�ng th&i cũng 

g"p r�t nhi�u s� thách th!c. 

Ti	n sĩ Vinod Peris, đ	n t� t�p đoàn ph�n m�m CA 

Technologies, đ�a ra ví d� v� các t� ch!c tài chính !ng 

d�ng các giái pháp AI vào vi�c ch�ng gian l�n và giám 

thiu s� r�i ro trong ho�t đ�ng b*ng cách theo dõi 

ho�t đ�ng c�a khách hàng nh*m phát hi�n ra nh�ng 

hành vi b�t th�&ng. Ông Peris nói r*ng có th th�y 

nh�ng s� đ�t phá c�a AI qua nh�ng chi	c xe t� lái, tuy 

nhiên s
 còn m�t m�t th&i gian dài đ hoàn thành 

nh�ng chi	c xe này vì hi�n có r�t nhi�u quy đ�nh 

đang làm ch�m s� đ�i m+i. Tuy nhiên ông Peris t( 

ra lo ng�i r*ng chính nh�ng s� cái ti	n n�i tr�i c�a 

AI khi	n ông nghĩ r*ng AI không nên đ��c s� d�ng 

nh� m�t con ng�&i. “Chúng r�t thông minh, nên 

cũng d- khi	n ng�&i đ�i di�n có cám giác b� l�a 

d�i, nh� th đang nói chuy�n v+i chi	c máy đóng 

vai con ng�&i”, Peris nói. M�i nguy h�i l+n nh�t 

mà Peris nh#c đ	n là các robot có th khi	n con 

ng�&i tr' nên câm l"ng, vì máy móc s
 nói thay và 

h� th�ng đ�nh v� GPS s
 khi	n con ng�&i s�ng ph� 

thu�c quá nhi�u vào máy móc.

Còn ông Sam Liang, Giám đ�c đi�u hành và 

ng�&i sáng l�p AiSense, cho bi	t khá năng nh�n 

d�ng gi�ng nói là !ng d�ng AI quan tr�ng nh�t. 

Ông Liang thì cho r*ng AI s
 không thay th	 

con ng�&i nh�ng s
 làm tăng trí thông minh 

c�a con ng�&i. Ông nói trong lĩnh v�c y t	, AI 

cung c�p cho con ng�&i đ� chính xác nh�ng 

s� k	t h�p c�a cá máy móc và con ng�&i s
 

t�t h�n nhi�u.

Trong khi ông Greg FitzGerald, Giám đ�c v� 

ti	p th� JASK, cho bi	t JASK s� d�ng AI đ giúp 

m�i ng�&i phân tích tình hu�ng t�t h�n. Greg 

FitzGerald cho bi	t AI cũng g"p nhi�u s� thách 

th!c tr�+c khi nó đ��c !ng d�ng r�ng rãi, nh� c�n 

thêm d� li�u, đ giúp các h� th�ng AI tìm hiu và 

d- đ�a ra quy	t đ�nh.

% vai trò ng�&i báo v� m�ng Internet, AI cũng 

đã đ��c th� vai. Ông Greg Martin cho bi	t hi�n 

không có đ� ng�&i làm công tác báo m�t trong 

doanh nghi�p. Đó là lý do t�i sao c�n AI đ l�p đ�y 

khoáng tr�ng c�a l�c l��ng ch�ng l�i tin t"c và 

trên th�c t	 AI giúp doanh nghi�p giái quy	t m�t 

l��ng công vi�c nhi�u g�p m�&i l�n so v+i m�t ban 

công ngh� thông tin doanh nghi�p thông th�&ng 

có th làm.

Slavik Markovich, Giám đ�c đi�u hành Demisto, 

nói r*ng AI không giái quy	t m�i th! nh�ng chúng 

giúp các nhà phân tích báo m�t hi�u quá h�n. 

Trong khi đó ông FitzGerald cho bi	t công ty c�a 

ông t� đ�ng hóa các nhi�m v� c�a con ng�&i – đi�u 

mà v� giám đ�c này ví von là đã giúp JASK “tìm ra 

nh�ng chi	c kim tiêm x�u trong m�t đ�ng kim”. 

Tuy nhiên, cũng có nh�ng ý ki	n trái chi�u 

cho r*ng AI gi� vai trò c�a ng�&i báo m�t nh�ng 

cũng có th tr' thành m�t vũ khí cho nh�ng k2 

có m�c đích x�u. C� th, ông Markovich c�a 

Demisto cánh báo r*ng tin t"c s
 b#t đ�u s� 

d�ng AI đ đánh c#p thông tin c�a các doanh 

nghi�p. Và ông Greg Martin, Giám đ�c đi�u 

hành và là nhà đ�ng sáng l�p JASK, nói r*ng 

song hành v+i s� phát trin c�a công ngh�, con 

ng�&i đang ' trong cu�c đua vũ khí không gian 

m�ng. “S� phát trin nào cũng c�n có s� quán 

tr� r�i ro nh�t đ�nh. Doanh nghi�p dùng AI cũng 

nên trang b� nh�ng công ngh� báo m�t đ tránh 

là n�n nhân c�a chính AI t� nh�ng đ�i t��ng 

khác”, ông Martin nói thêm. e

SenseTime đã nh�n đ��c ti�n đ�u t� lên t+i 1,6 

t� đô la. T� năm ngoái, SenseTime đã công b� 

k	t quá kinh doanh có lãi và d� báo đ�t m!c 

tăng tr�'ng 400% m5i năm trong ba năm t+i. 

Trong tài khóa k	t thúc vào tháng 5 này, doanh 

thu t� ho�t đ�ng kinh doanh c�a SenseTime đã 

tăng g�p m�&i l�n.

SenseTime s' h�u công ngh� nh�n di�n 

khuôn m"t, ký t�, hình ánh cũng nh� phân 

tích hình ánh qua video – v�n đ��c s� d�ng 

r�t ph� bi	n ' các thành ph� thông minh cũng 

nh� trong các lĩnh v�c giái trí, Internet, xe t� 

lái, tài chính, bán l2 và các ngành công nghi�p 

khác. Trung Qu�c đang dùng công ngh� c�a 

SenseTime đ th�c hi�n giám sát nh�ng ng�&i 

b� tình nghi trong quá trình đi�u tra t�i ph�m. 

Ông Greg FitzGerald, Giám đốc tiếp thị JASK, 

trao đổi trong phiên thảo luận về sự xâm lấn của AI.

Trao đổi bên lề “Hội nghị báo chí và phân tích toàn cầu” của NetEvents.
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