Theo ông Tạ Hải Tùng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2019, Bách Khoa
lần đầu tiên mở ra ngành trí tuệ nhân tạo với số điểm trên 27.

Thông tin trên c Phó Giáo s, Tin s T Hi Tùng, Vin trng Vin Công ngh thông tin, Trng i hc Bách khoa
Hà Ni chia s trong phiên gii thiu "AI trong trng hc" trong khuôn kh Ngày hi AI4VN din ra ngày
16/8/2019.
Theo ông Tùng, nm 2019, Bách Khoa ln u tiên m ra ngành trí tu nhân to vi s im trên 27, cùng s lng
hn ch cho mt lp. Ông Tùng ánh giá khi ra trng, các em s là i ng có trình chuyên môn cao, ào to bài
bn và dn u cho nn trí tu nhân to nc nhà.
i vi sn phm, dch v AI do i hc Bách Khoa Hà Ni phát trin, ông Tùng ã gii thiu ng dng tng hp ting nói
ting Vit Vbee ang có khong 15.000 ngi s dng vi hn 100.000 lt truy cp s dng mi ngày. ng dng AI th
hai là bn nhit v giá bt ng sn. Khi click vào bt c a im nào trên bn , khách hàng có th bit c mi thông
tin v din tích, tc tng giá,..
Ông Tùng cho bit, i hc Bách Khoa ã cng phát trin mt h thng phân tuyn và giám sát school bus. Sn
phm này giúp ti u l trình, i xe và m bo an toàn thông qua AI và IoT (camera nhn dng, GPS và
RFID). Sn phm c trin khai t tháng 5/2019 và hin ang a ón cho hn 4.000 hc sinh mi ngày vi hn 1.000
im ón.

Theo ông T Hi Tùng, Vin trng Vin Công ngh thông tin, h thng phân tuyn và giám sát school bus thông qua AI ang
a ón cho hn 4.000 hc sinh mi ngày.

phc v cho cng ng, Bách Khoa có sn phm chng o vn Vit - Vit và Vit - Anh. Bên cnh ó là ng dng hc
thc hành lái xe an toàn kim soát bng AI hoàn toàn min phí. H thng s m thi gian và quãng ng mà
ngui hc phi tri qua theo úng quy nh, gim thiu gian ln hay h thng cho ngi khim th.
"Hin ti, lnh vc khoa hc máy tính và công ngh thông tin ca i hc Bách Khoa xp hng t 501-550 trên th
gii theo QS. Chúng tôi có th xp trên nhiu n v ào to ca th gii nu AI phát trin hn", Phó Giáo s, Tin s T
Hi Tùng nói.
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