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HiÃu vÁ Cách m¡ng công nghiÇp l§n thé 4

*
HÓ Tú B£o

CuÙc
cách m¡ng công nghiÇp l§n thé t° °ãc cho là ã b¯t
§u të vài nm g§n ây, t-p trung chç y¿u vào s£n
xu¥t thông minh dña trên các thành tñu Ùt phá trong
công nghÇ thông tin, công nghÇ sinh hÍc, công nghÇ
nano... Cách m¡ng công nghiÇp
b¯t §u ß n°Ûc Anh të nía cuÑi cça th¿ k÷ 18.
¿n nay ã có sñ nhìn nh-n thÑng nh¥t vÁ ba cuÙc
cách m¡ng công nghiÇp ã x£y ra, m×i cuÙc cách m¡ng
Áu ·c tr°ng b±ng sñ thay Õi vÁ b£n ch¥t cça
s£n xu¥t và sñ thay Õi này °ãc t¡o ra bßi các
Ùt phá cça khoa hÍc và công nghÇ.

CuÙc
cách m¡ng công nghiÇp l§n thé nh¥t diÅn ra vào nía
cuÑi th¿ k÷ 18 và g§n nía §u th¿ k÷ 19, vÛi thay
Õi të s£n xu¥t chân tay ¿n s£n xu¥t c¡ khí do
phát minh ra Ùng c¡ h¡i n°Ûc.

CuÙc
cách m¡ng công nghiÇp l§n thé hai diÅn ra vào nía cuÑi
th¿ k÷ 19 cho ¿n khi ¡i chi¿n th¿ giÛi l§n thé
nh¥t x£y ra, vÛi thay Õi të s£n xu¥t ¡n l» sang
s£n xu¥t hàng lo¡t b±ng máy móc ch¡y vÛi nng l°ãng
iÇn.

CuÙc
cách m¡ng công nghiÇp l§n thé ba diÅn ra të nhïng nm
1970 vÛi sñ ra Ýi cça s£n xu¥t tñ Ùng dña vào
máy tính, thi¿t bË iÇn tí và internet.

CuÙc
cách m¡ng công nghiÇp l§n thé t° °ãc cho là ã b¯t
§u të vài nm g§n ây, ¡i thÃ là cuÙc cách m¡ng
vÁ s£n xu¥t thông minh dña trên các thành tñu Ùt
phá trong các l)nh vñc công nghÇ thông tin, công nghÇ
sinh hÍc, công nghÇ nano,& vÛi nÁn t£ng là các Ùt
phá cça công nghÇ sÑ.
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Khái
niÇm "công nghiÇp 4.0" °ãc °a ra vào nm
2011 t¡i HÙi chã Hannover, giÛi thiÇu các dñ ki¿n cça
ch°¡ng trình công nghiÇp 4.0 cça n°Ûc éc, nh±m nâng
cao nÁn công nghiÇp c¡ khí truyÁn thÑng cça éc.

Không
chÉ n°Ûc éc vÛi ch°¡ng trình Công nghiÇp 4.0, các
n°Ûc phát triÃn trong vài nm qua Áu có các ch°¡ng
trình chi¿n l°ãc vÁ s£n xu¥t khi nhïng ti¿n bÙ cça
khoa hÍc và công nghÇ ang diÅn ra r¥t nhanh. N°Ûc Mù
có "Chi¿n l°ãc quÑc gia vÁ s£n xu¥t tiên ti¿n"
cho ba th-p k÷ tÛi. N°Ûc Pháp có "BÙ m·t mÛi
cça công nghiÇp n°Ûc Pháp". Hàn QuÑc có "Ch°¡ng
trình tng tr°ßng cça Hàn QuÑc trong t°¡ng lai".
Trung QuÑc có "S£n xu¥t t¡i Trung QuÑc nm 2025".
Nh-t B£n có "Xã hÙi thông minh 5.0",& NhiÁu
ng°Ýi cing cho r±ng cái tên "cách m¡ng công nghiÇp
l§n thé t° mÛi có tính ch¥t dñ báo và ch°a x£y
ra.

Báo
chí th°Ýng mô t£ Công nghiÇp 4.0 vÛi các thành tñu
cça Trí tuÇ Nhân t¡o, vÛi máy móc tñ Ùng và thông
minh nh° ô-tô tñ lái, in ¥n 3 chiÁu, k¿t nÑi v¡n v-t
(IoT), công nghÇ sinh hÍc và công nghÇ nano,& Nh°ng cÑt
lõi cça nhïng Ùt phá này là gì? Có hay không iÃm
chung cça các Ùt phá ó?

Có
thÃ nói r±ng ó chính là Ùt phá cça công nghÇ sÑ
trong nhïng nm vëa qua, ti¿p nÑi thành qu£ cça cuÙc
cách m¡ng sÑ hoá ã diÅn ra m¥y chåc nm qua të khi
có máy tính.

Sñ
ra Ýi cça máy tính ã d«n ¿n cuÙc cách m¡ng sÑ
hoá, nh¥t là khi máy tính cá nhân và internet xu¥t hiÇn.
Máy tính chÉ làm viÇc vÛi hai con sÑ '0' và '1'. Ã
tính toán trên máy tính ta c§n biÃu diÅn °ãc các
thñc thÃ b±ng nhïng con sÑ '0' và '1' trên máy tính. Ta
có thÃ hiÃu biÃu diÅn này là 'phiên b£n sÑ' cça các
thñc thÃ. Có thÃ hình dung ¡n gi£n 'phiên b£n sÑ'
cça mÙt chi¿c ô-tô là sÑ liÇu kù thu-t chi ti¿t
cça các bÙ ph-n cça xe, ho·c có thÃ là sÑ liÇu vÁ
chuyÃn Ùng cça xe và các £nh sÑ thu °ãc të
camera cça xe khi xe ch¡y trên °Ýng. Nhïng 'phiên b£n
sÑ' cça mÙt ng°Ýi có thÃ là nhïng ý ki¿n cça
ng°Ýi này trên facebook, nhïng sÑ liÇu o °ãc të
các thi¿t bË eo trên ng°Ýi hay bÇnh án iÇn tí cça
ng°Ýi này trong c¡ sß dï liÇu ß bÇnh viÇn. G§n
ây, vÛi ti¿n bÙ và sí dång các c£m bi¿n (sensor)
viÇc sÑ hoá ã có nhïng b°Ûc ti¿n lÛn, góp ph§n
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vào hiÇn t°ãng dï liÇu lÛn và thúc ©y công nghÇ
sÑ ti¿n bÙ.

Mô
phÏng hÇ k¿t nÑi không gian sÑ-thñc thÃ

'Phiên
b£n sÑ' cça các thñc thÃ cho phép ta nÑi chúng vÛi
nhau trên các hÇ thÑng máy tính ho·c nÑi chúng vào
internet, và t¡o ra các không gian sÑ t°¡ng éng vÛi th¿
giÛi thñc thÃ cça chúng ta. Nhïng hÇ thÑng k¿t nÑi
các thñc thÃ và 'phiên b£n sÑ' cça chúng °ãc gÍi
là các hÇ k¿t nÑi không gian sÑ-thñc thÃ, t¡m dËch
theo ngh)a cça të cyber-physical systems.

ây
là mÙt khái niÇm c¡ b£n cça Cách m¡ng công nghiÇp
4.0, ph£n ánh mÑi liên hÇ cça s£n xu¥t ti¿n hành
trong th¿ giÛi các thñc thÃ nh°ng quá trình tính toán
°ãc làm trên không gian sÑ và k¿t qu£ tính toán này
°ãc tr£ l¡i dùng cho s£n xu¥t trong th¿ giÛi các
thñc thÃ. ây là thay Õi c¡ b£n vÁ ph°¡ng théc
s£n xu¥t cça con ng°Ýi, s£n xu¥t °ãc iÁu khiÃn
và h× trã quy¿t Ënh të không gian sÑ.

Công
nghÇ sÑ là công nghÇ vÁ các tài nguyên sÑ, khßi §u
të giïa th¿ k÷ tr°Ûc, ã và ang thay Õi nhiÁu
l)nh vñc. Có hai khía c¡nh cça công nghÇ sÑ, mÙt là
viÇc sÑ hoá và hai là viÇc qu£n trË và xí lý các dï
liÇu °ãc sÑ hoá. Thí då cça sÑ hoá trong các ngành
nghÁ khác nhau nh° chåp £nh ã chuyÃn të £nh phim qua
£nh sÑ, të máy £nh c¡ qua máy £nh sÑ; viÇc in ¥n
dña vào £nh sÑ và ch¿ b£n iÇn tí cho chúng ta có
sách báo nh° ngày nay; kù thu-t truyÁn hình ã chuyÃn
sang truyÁn hình sÑ ¹p h¡n r¥t nhiÁu; công nghÇ
truyÁn tin ã thay th¿ các tín hiÇu t°¡ng tñ b±ng các
tín hiÇu sÑ, truyÁn và nh-n tín hiÇu sÑ trên nhïng
°Ýng truyÁn hiÇu nng cao,&

Công
nghÇ sÑ có ph§n chung r¥t lÛn vÛi công nghÇ thông
tin, ó là ph§n qu£n trË và xí lý dï liÇu °ãc
sÑ hoá. Tr£i qua các làn sóng cça công nghÇ sÑ, nhïng
Ùt phá trong thÝi gian g§n ây nh° iÇn toán ám
mây, thi¿t bË di Ùng thông minh, trí tuÇ nhân t¡o, dï
liÇu lÛn, IoT& ang t¡o iÁu kiÇn cho s£n xu¥t
thông nh không nhïng bi¿t tính toán mà còn có các kh£
nng cça trí thông minh con ng°Ýi, tiêu biÃu là các kh£
nng l-p lu-n, hiÃu ngôn ngï và bi¿t hÍc t-p. Trong
lËch sí 60 nm phát triÃn cça trí tuÇ nhân t¡o, ngành
hÍc máy (machine learning), nh±m làm cho máy có thÃ tñ
hÍc Ã nâng cao nng lñc hành Ùng, là l)nh vñc sôi
Ùng nh¥t cça trí tuÇ nhân t¡o trong hai th-p k÷
qua.
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 September, 2017, 20:32

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

Có
thÃ Ënh ngh)a hÍc máy là viÇc phân tích các t-p dï
liÇu ngày càng lÛn và phéc t¡p Ã °a ra các quy¿t
Ënh hành Ùng. Thí då ó là các quy¿t Ënh khi
ch°¡ng trình AlphaGo cça Google ánh th¯ng nhà vô Ëch
cÝ Vây, là quy¿t Ënh trong các ph§n mÁm dËch të
ngôn ngï này qua ngôn ngï khác hay các ph§n mÁm nh-n
bi¿t ti¿ng nói con ng°Ýi, là các quy¿t Ënh ch©n
oán bÇnh cça hÇ Watson cça hãng IBM& G§n ây, vÛi
sñ bùng nÕ cça dï liÇu, k¿t qu£ cça viÇc sÑ hoá
và k¿t nÑi internet kh¯p n¡i, khoa hÍc dï liÇu-vÛi
trung tâmlà phân tích dï liÇu dña vào hÍc máy và thÑng
kê-ang trß thành nÁn t£ng cça cách m¡ng 4.0.

R¥t
nhiÁu Ùt phá trong công nghÇ sinh hÍc và công nghÇ
nano nhïng nm qua, và các công nghÇ này cing liên quan
r¥t nhiÁu ¿n công nghÇ sÑ. G§n ây viÇc sÑ hoá
trong sinh hÍc phân tí ã trß nên dÅ dàng vÛi giá r»
h¡n r¥t nhiÁu (mÙt hÇ gene có thÃ °ãc sÑ hoá
trong vài giÝ Óng hÓ vÛi chi phí ít h¡n 1.000 USD).
L)nh vñc tin-sinh hÍc - dña vào các ph°¡ng pháp cça hÍc
máy Ã phân tích nguÓn dï liÇu sinh hÍc khÕng lÓ
nh±m khám phá các hiÃu bi¿t vÁ sñ sÑng - ang góp
ph§n vào nhïng ti¿n bÙ cça công nghÇ sinh hÍc, mß
ra nhiÁu triÃn vÍng cho y hÍc và nông nghiÇp. Công nghÇ
nano cing có nhïng b°Ûc ti¿n héa h¹n dña vào công
nghÇ sÑ. G§n ây n°Ûc Mù khßi §u ch°¡ng trình
nghiên céu lÛn vÁ v-t liÇu tính toán, nh±m dùng các
kù thu-t cça hÍc máy Ã rút ng¯n giai o¡n thí
nghiÇm trong phòng thí nghiÇm khi ch¿ t¡o các v-t liÇu
mÛi. MÙt ch°¡ng trình t°¡ng tñ ß Nh-t cing ã b¯t
§u të ba nm qua.

Nhïng
éng dång ti¿n bÙ th°Ýng °ãc nói ¿n trong Công
nghiÇp 4.0 nh° ô-tô tñ lái, in 3D hay robot thông minh Áu
dña vào công nghÇ sÑ. Ch³ng h¡n khi mÙt chi¿c ô-tô
tñ lái ch¡y trên °Ýng, r¥t nhiÁu ph°¡ng pháp hÍc
máy °ãc sí dång Ã xác Ënh °Ýng i cça
ô-tô, các thñc thÃ chuyÃn Ùng quanh và t°¡ng tác vÛi
ô-tô, và phân tích Ã °a ra quy¿t Ënh chuyÃn Ùng.

HÓ
Tú B£o

Tác gi£
làm viÇc trong l)nh vñc Trí tuÇ nhân t¡o và HÍc máy
të 1980, hiÇn là Giáo s° phå trách phòng thí nghiÇm vÁ
Khoa hÍc Dï liÇu t¡i ViÇn Khoa hÍc và Công nghÇ
Tiên ti¿n Nh-t B£n (Japan Advanced Institute of Science and
Technology); là thành viên Ban chÉ ¡o các hÙi nghË cça
vùng Châu Á-Thái Bình d°¡ng vÁ Trí tuÇ nhân t¡o
(PRICAI), Khai phá Dï liÇu (PAKDD) và HÍc máy (ACML).
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