
PRICAI-08: CuộC hội ngộ
CáC nhà khoa họC về trí tuệ nhân tạo

hội nghị Châu á - thái Bình Dương về trí tuệ nhân tạo (ttnt) PriCai-08 
sắP và Cũng là lần đầu tiên đượC tổ ChứC ở việt nam theo hình thứC…
“không Bao CấP” và thuần túy “Công nghệ Cao”. việC đem một hội 
nghị Có thứ hạng đến việt nam đượC xem là “Cơ hội vàng” và “PhéP 
Cân não” đối với CáC nhà khoa họC đang theo đuổi lĩnh vựC nghiên 
Cứu Còn rất mới mẻ này trong nướC. là nhà khoa họC đang làm việC 
tại viện Công nghệ tiên tiến nhật Bản (Jaist) gắn Bó nhiều năm với ttnt, 
đồng thời Cũng là người đem PriCai đến việt nam, trong CuộC trao 
đổi ngắn, gs hồ tú Bảo Cho Biết:

Vậy lĩnh vực TTNT đã phát triển ở Việt Nam như thế 
nào?

từ đầu những năm 1970 môn học về ttnt đã được đưa 
vào dạy cho sinh viên ngành tin học ở một vài trường đại 
học ở hà nội và nay đã là môn học cơ bản của các khoa 
Cntt. tiên phong trong giảng dạy và nghiên cứu ttnt 
ở việt nam là các  giáo sư: nguyễn văn Ba, Bạch hưng 
khang, Phan đình Diệu, hoàng kiếm… những người đã 
đào tạo nhiều sinh viên và xây dựng nên những tập thể 
làm nghiên cứu và phát triển về ttnt. một vài sản phẩm 
của ngành ttnt là hệ nhận dạng chữ viết vnoCr của 
viện Cntt, hệ dịch anh - việt evtran của nacentech hay 
hệ dịch của công ty lạc việt, hệ “xalộ” tìm kiếm thông tin 
trên Web của công ty tinh vân…

Tuy đã ít nhiều có những kết quả nghiên cứu và phát 
triển  kể trên nhưng dường như các nhà nghiên cứu 
của ta ít có dịp tham gia các hội nghị quốc tế như 
PRICAI, vậy xin giáo sư cho biết hội nghị PRICAI có 
từ bao giờ? 

hội nghị ttnt lớn nhất trên thế giới là iJCai (hội nghị 
quốc tế liên kết về ttnt). với sự hậu thuẫn mạnh mẽ 
của các nhà khoa học nhật Bản, PriCai được tổ chức 
lần đầu vào tháng 11/1990 tại thành phố nagoya (nhật 
Bản), quy tụ hơn 500 nhà nghiên cứu về ttnt trên thế 
giới, trong đó có 2 đại biểu từ việt nam. sau đó PriCai 
đã lần lượt được tổ chức tại hàn Quốc, trung Quốc, úc,  
singapore… PriCai lần thứ 10 được tổ chức tại hà nội từ 
16 - 19/12/2008.

Làm thế nào đem được PRICAI đến Việt Nam và việc 
trở thành “chủ nhà” của PRICAI-08 Việt Nam sẽ được 
“hưởng lợi” gì?

hè 2006, tại PriCai-06 ở Quế lâm, trung Quốc, tôi đã 
đến trình bày đề cương với Ban Chỉ đạo của PriCai (gồm 
hơn mười nhà khoa học về ttnt trên thế giới) và nhận 
được quyền đăng cai tổ chức PriCai-08. 

thứ hạng và đẳng cấp của các hội nghị quốc tế trong 
ngành tin học và Cntt rất khác nhau, giống như sự khác 
biệt về khoa học và kinh tế của các nước trên thế giới. Các 
hội nghị quốc tế ngành tin học và Cntt được nhiều tổ 

chức hoặc xếp vào 4 hạng hoặc không được xếp hạng, 
thậm chí một số còn bị khuyến cáo không nên tham dự 
do chất lượng. hội nghị ở 3 hạng đầu thường có tỷ lệ bài 
được nhận dưới 30% hoặc ít hơn, còn các hội nghị không 
được xếp hạng thường nhận phần lớn bài gửi. một người 
tham dự một hội nghị quốc tế ở nước ngoài thường cần 
2.000 - 3.000 usD (35 - 50 triệu đồng), gồm vé máy bay, 
hội nghị phí (thường trên dưới 500 usD) và chi phí ăn ở. 
điều này đang làm tăng thêm khoảng cách giữa các nước 
nghèo và khoa học chưa phát triển như việt nam với các 
nước giàu và có nền khoa học phát triển. Có một mâu 
thuẫn rất đáng chú ý: nhà khoa học ở ta thường chỉ có 
thể có kinh phí đi hội nghị nếu có bài, nhưng lại rất khó 
có bài ở những hội nghị thứ hạng cao là nơi có thể học 
được rất nhiều, khác với các hội nghị thứ hạng thấp là nơi 
dễ đến nhưng không có nhiều thứ để học. Có thể thấy là 
chúng ta quen nhiều hơn với các hội thảo quốc tế bao cấp 
không phải trả tiền, thường không phải là các hội nghị 
khoa học thuần túy liên quan đến “công nghệ cao”, là 
thứ ta cũng đang cần. 

đem một hội nghị quốc tế có thứ hạng đến việt nam là 
cách để nhiều nhà khoa học việt nam tham dự được các 
sinh hoạt khoa học quốc tế với một chi phí thấp nhất. 
đây là việc có ý nghĩa với các nước còn nghèo. Có thể 
nói PriCai-08 là cơ hội rất tốt để những người nghiên 
cứu ttnt và Cntt ở việt nam gặp gỡ nhiều đồng nghiệp 
trên thế giới. sẽ có chừng 150 nhà khoa học nước ngoài 
tham gia PriCai-08 trong đó có nhiều người xuất sắc trên 
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Trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực của tin học và công 
nghệ thông tin (CNTT), nhằm làm cho máy có những 
khả năng của trí tuệ con người, như biết suy nghĩ và 
lập luận, hiểu ngôn ngữ và tiếng nói, biết tự học để 
có kiến thức mới, biết điều chỉnh để thích nghi với 
môi trường, … Ngành TTNT được nghiên cứu và phát 
triển trên thế giới đã trên 50 năm, ngay sau khi máy 
tính điện tử ra đời. Những thí dụ tiêu biểu của TNTT 
như người máy thông minh ASIMo, máy tính đánh 
cờ vua thắng nhà vô địch Garry Kasparov, dịch văn 
bản từ tiếng nước này sang tiếng nước kia, tìm kiếm 
thông tin trên internet bằng Google...
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thế giới. 

Mục tiêu là đem hội nghị đến Việt 
Nam, nhưng hội nghị phí cao 450 
USd có hạn chế người tham gia từ  
Việt Nam?

kinh phí tổ chức các hội nghị thuần 
túy khoa học như PriCai-08 hoàn 
toàn dựa trên hội nghị phí của người 
tham gia. Ban tổ chức đã đề nghị một 
cách làm đặc biệt khi đem PriCai đến 
việt nam. người việt ở trong nước 
khi tham gia PriCai-08 cần đóng 
hội nghị phí 1 triệu đồng (để trả một 
phần của chi phí cơ bản cho mỗi đại 
biểu). kinh phí này được vận động 
đóng góp bởi các cơ quan, dưới dạng 
trả và cử đoàn đại biểu của mình 
tham gia hội nghị, đặc biệt là các nơi 
cán bộ có bài tại PriCai-08. như vậy 
người tham gia cũng có trách nhiệm 
hơn với cơ quan. 

ngoài ra và rất quan trọng, PriCai-08 
cho phép sinh viên và nghiên cứu sinh 
được tham dự hội nghị miễn phí (phải 
đăng ký qua trường). đây là cơ hội rất 
tốt cho các nghiên cứu sinh ngành 

Cntt, cho các sinh viên ham học và 
có chí tiến thủ. Có thể nói PriCai-08 
là một trong rất ít hội nghị về Cntt 
có thứ hạng cao trên thế giới được tổ 
chức tại việt nam.

Việc chuẩn bị một hội nghị tầm cỡ 
như PRICAI-08, theo giáo sư công 
việc nào được xem là tốn “sức” 
nhất?

đây là một quá trình chuẩn bị công 
phu của rất nhiều người, từ việc quảng 
bá cho hội nghị, làm trang Web của 
PriCai-08 với các thông tin cập nhật 
thường xuyên từ đầu năm 2008, mời 
gửi bài và mời vào Ban chương trình, 
chọn và mời các báo cáo mời, lo “hậu 
cần” và khách… việc nhiều công sức 
nhất là đánh giá và tuyển chọn bài.

Vậy hội nghị PRICAI-08 lần này có 
nội dung và  tuyển chọn bài như 
thế nào?

PriCai-08 bắt đầu bằng các sự kiện 
trong ngày 16/12, gồm bốn hội thảo 
(workshop) về “thu nhận tri thức”, 
“xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, “tính 
toán mềm”, “tin sinh học”, và ba 
bài giảng chọn lọc về “Các phương 
pháp thực nghiệm trong ttnt” của 
gs. Paul Cohen, đh arizona (mỹ), 
“tác tử và khai phá dữ liệu” của 
gs. Chengqi Zhang, đh Công nghệ 
sydney (úc) trình bày, và “viết và 
trình bày một bài báo khoa học” của 
tôi. tiếp theo là hội nghị (conference) 
PriCai-08 trong 3 ngày 17 - 19/12, 
với nội dung bao gồm hầu hết những 

lĩnh vực chính của ngành ttnt. Bốn 
hội thảo ngày 16/12 đều có các Ban 
chương trình riêng, đánh giá và tuyển 
chọn chương trình từ các bài gửi 
tham gia hội thảo. riêng hội nghị 
chính PriCai-08 nhận bài tham gia 
từ đầu tháng 6, đã tuyển chọn 82 
bài từ 234 bài gửi tham gia bởi một 
ban Chương trình quốc tế gồm 198 
thành viên. trong số 21 bài của các 

tác giả việt nam gửi tham gia, 8 bài 
đã được tuyển chọn để trình bày tại 
hội nghị. Các bài báo của PriCai-08 
được in trong một tuyển tập của nhà 
xuất bản springer. 

Nhưng giá trị của một hội nghị 
khoa học quốc tế ở đây là gì?

ngoài chất lượng của các bài được 
trình bày trong hội nghị, giá trị của 
một hội nghị khoa học quốc tế còn 
phụ thuộc vào một số điều khác nữa, 
như uy tín của Ban chương trình và 
các phản biện, nhà xuất bản… và 
sự hấp dẫn của các báo cáo mời tại 
phiên toàn thể. PriCai-08 có bốn báo 
cáo mời của các gs. Paul Cohen và 
đoàn an hải từ mỹ, hendrik Blockeel 
từ Bỉ và hà lan, và yuji matsumoto 
từ nhật. đây đều là những nhà 
nghiên cứu danh tiếng trên thế giới. 
một người việt trong số này là tiến 
sĩ đoàn an hải, hiện là Phó giáo sư 
tại đh Wisconsin madison. an hải là 
người được nhận giải thưởng luận án 
tiến sĩ của aCm năm 2003 cho kết 
quả dùng các phương pháp học máy 
để nghiên cứu các biểu diễn cấu trúc 
của dữ liệu. Cũng như giải turing của 
aCm (vốn được coi là giải nobel của 
tin học), giải thưởng luận án tiến sĩ 
của aCm mỗi năm thường chỉ trao 
cho 1 hoặc 2 người và đoàn an hải là 
người Châu á thứ hai được giải kể từ 
1980 khi giải bắt đầu. PriCai-08 còn 
tổ chức 1 buổi gặp gỡ trao đổi giữa 
sinh viên Cntt ở hà nội với một số 
giáo sư người việt đang làm nghiên 
cứu về Cntt ở nước ngoài, như các 
giáo sư: Dương nguyên vũ, nguyễn 
hùng sơn, đoàn an hải…và cả tôi. 

Để nói về tương lai tương lai phát 
triển ngành TTNT ở Việt Nam, 
giáo sư có thể dùng một câu ngắn 
gọn nào để diễn tả?

việc này tùy thuộc vào rất nhiều yếu 
tố. Chỉ có thể nói rằng ttnt là một 
phần quan trọng của Cntt, đặc biệt 
khi ta muốn phát triển phần mềm. 
với số lượng khá đông đảo người 
quan tâm, học tập và làm nghiên cứu 
về ttnt, cũng như nhu cầu đem các 
yếu tố của ttnt vào các sản phẩm 
của Cntt, có thể tin rằng ttnt vẫn 
là một ngành phát triển thành công 
trong Cntt của chúng ta.  

>> đứC Phường
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Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN với JAIST
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