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Giảm thiểu tác động của Covid-19: Telehealth 

Đại dịch Covid-19 đã kéo theo sự cách ly xã hội. Sự lây lan của bệnh 

nhiễm trùng giữa các nhân viên y tế tuyến đầu và tính chất lây nhiễm cao 

hơn nữa của nhiễm trùng Covid-19 khiến việc tránh tư vấn trực tiếp càng 

trở nên quan trọng hơn. Trong những cơ sở lâm sàng như vậy, có nhiều 

nguy cơ lây nhiễm từ bệnh nhân sang bệnh nhân. Đổi lại, điều này đã 

thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp y tế từ xa giúp loại bỏ nhu cầu tham 

vấn trực tiếp. Chương này làm sáng tỏ các giải pháp y tế từ xa hàng đầu 

phổ biến ở Ấn Độ và Hoa Kỳ mà độc giả có thể chấp nhận. Trong khi Ý 

không thúc đẩy y tế từ xa nhưng Pháp đã tích cực quảng bá và hoàn lại 

tiền cho việc sử dụng y tế từ xa.  

Dưới sự lãnh đạo của tác giả chính của chương này, một nhóm đã đưa ra 

hai biến thể của các giải pháp y tế từ xa để người dân Ấn Độ sử 

dụng. Một tạo điều kiện cho bác sĩ tham khảo ý kiến bác sĩ và bệnh nhân 

khác để bác sĩ tư vấn. Cả hai giải pháp kết hợp với nhau đã ghi lại hơn 

10,00,000 lượt tư vấn tính đến tháng 12 năm 2020. Hơn 30,000 bác sĩ và 

nhân viên y tế đã được tham gia ở cấp quốc gia. Trong một thời gian 

ngắn triển khai, nó đã nổi lên như một giải pháp lớn nhất mặc dù một số 

tổ chức Ấn Độ đang hoạt động trong lĩnh vực này trong hai thập kỷ 

qua. Nó đặt ra khuôn khổ để triển khai một giải pháp lớn được kết hợp 

với nhau trong một thời gian ngắn. Việc sử dụng bắt buộc của ứng dụng 

Web, ứng dụng di động, dịch vụ đám mây, dịch vụ hội nghị truyền hình có 

khả năng xử lý hơn 25.000 lượt truy cập. Tính độc đáo của nó nằm ở việc 

chuyển tiếp cuộc tham vấn tới những hy vọng cao hơn tiếp theo nếu cần 

giới thiệu mức độ chuyên môn cao hơn.  



Việc thiết kế và triển khai giải pháp Y tế từ xa quốc gia của Ấn Độ là một 

trường hợp hoàn hảo để cộng đồng các nhà cung cấp và những người có 

nguyện vọng y tế từ xa áp dụng nhanh chóng. Chương này cho người 

đọc biết cách phát hành các hướng dẫn về y tế từ xa được chờ đợi từ lâu 

đã trở thành chất xúc tác trong việc triển khai giải pháp vô cùng phù hợp 

với xã hội. Nó làm rõ ràng rằng tư vấn từ xa không chỉ là trò chuyện video 

âm thanh hai chiều. 

Các mô hình dịch trong dự đoán COVID-19 

COVID-19 hay coronavirus mới đang trở thành mối đe dọa toàn cầu 

nghiêm trọng đối với xã hội sống. Khi phát triển thêm, nó có xu hướng 

gặp các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp và có khả năng tử vong. Đồng 

thời, tất cả các chính phủ quốc gia đang nỗ lực đáng kinh ngạc để kiểm 

soát căn bệnh chết người này liên quan đến tài chính, phương pháp điều 

trị rủi ro tính mạng, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và các nguồn khác.  

Vì không thể tiêm vắc-xin hoặc thuốc tức thời được chấp thuận để chữa 

khỏi COVID-19 ngoài việc kiểm soát sự lây lan của vi rút bằng cách cô 

lập, xét nghiệm và truy tìm vết tiếp xúc. Tuy nhiên, với mô hình dự báo, 

các nhà nghiên cứu đang tập trung vào việc phát triển các mô hình dịch 

bệnh để dự báo mức độ nghiêm trọng của nguy cơ bằng cách sử dụng 

dữ liệu của từng quốc gia. Trong chương này, các tác giả đã thảo luận về 

vai trò của đánh giá dữ liệu COVID-19 và xem xét các mô hình dịch bệnh. 

Mô hình hóa dịch SIQRS và phân tích độ ổn định 

của COVID-19 

Trong bài báo nghiên cứu này, sự lây lan của COVID-19 do những người 

nhập cư lây nhiễm có ảnh hưởng của kiểm dịch được điều tra bằng mô 



hình dịch SIQRS. Tỷ lệ tử vong tự nhiên ở COVID-19 được đưa vào mô 

hình này. Các phương trình toán học được giải bằng cách sử dụng 

phương pháp bậc 4 Range – Kutta được thực hiện bằng mô phỏng số và 

giải thích đồ họa bằng phần mềm MATLAB. Chúng tôi đã thảo luận về 

phân tích độ ổn định của trạng thái cân bằng không nhiễm trùng và đặc 

hữu với sự trợ giúp của số sinh sản cơ bản. Theo phân tích toán học của 

tiêu chí Routh – Hurwitz, hệ thống là tiệm cận địa phương ổn định tại các 

điểm cân bằng khi R0 <1 và không ổn định khi R0 > 1. Hơn nữa, hàm 

Dulac và định lý Poincare – Bendixson được áp dụng để phân tích độ ổn 

định toàn cục khi R0 > 1. Từ các số liệu khác nhau cũng quan sát thấy 

rằng trong một giai đoạn ngắn hạn, tốc độ lây truyền bệnh nhân COVID-

19 tăng. Tuy nhiên, về lâu dài, khoảng 120 đến 180 ngày, nó trở nên ổn 

định do kỹ thuật kiểm soát mạnh mẽ được gọi là 'cách ly hoặc cách 

ly'. Quy mô lớp lây nhiễm đặc hữu giảm trong lớp Kiểm dịch, điều này 

cũng dẫn đến sự tuyệt chủng của bệnh. 

Phân tích sức khỏe tâm thần của học sinh ở các 

thành phố lớn của Ấn Độ trong COVID-19 

Đại dịch coronavirus đã giáng xuống chúng ta một cách nặng nề, khiến cả 

thế giới đảo lộn. Đó là một cuộc khủng hoảng chưa từng có đang làm 

phát sinh các vấn đề sức khỏe tâm thần khác nhau giữa các cá nhân. Các 

vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, buồn bã, lo lắng, 

ghê tởm ngày càng tăng ở mọi người trong một khoảng thời gian. Việc 

ngăn chặn toàn quốc để ngăn chặn căn bệnh COVID-19 đã góp phần gây 

ra tình trạng đau khổ trên diện rộng và tăng nguy cơ mắc bệnh tâm 

thần. Chương sách này phân tích căng thẳng tâm lý do đại dịch COVID-

19 thông qua nội dung do người dùng tạo trên Twitter cho các thành phố 



lớn của Ấn Độ. Trong nghiên cứu này, các từ vựng liên quan đến trầm 

cảm được sử dụng để xác định các tweet buồn. Nội dung trầm cảm sau 

đó được phân tích cho các thành phố lớn của Ấn Độ. Kết quả cho thấy 

rằng có một mô hình quan hệ giữa số trường hợp coronavirus, số trường 

hợp được phục hồi và tổng số tweet chán nản. Một phân tích tình cảm 

của các tweet đã được thực hiện để xác định mức độ nghiêm trọng của 

mức độ căng thẳng tâm lý trong công chúng. Hơn nữa, kết quả được so 

sánh cho bốn thành phố lớn của Ấn Độ, viz. Rajasthan, Delhi, Mumbai và 

Bangalore. Cuối cùng, một phân loại nhân khẩu học đã được thực hiện 

dựa trên kết quả phân tích cảm tính. 

Phân tích tác động của quá trình học tập giảng 

dạy trực tuyến trên hệ thống giáo dục trong chế 

độ Corona mới bằng kỹ thuật lôgic mờ 

Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trong lĩnh vực giáo 

dục, vốn được coi là yếu tố quyết định đến sự tiến bộ kinh tế của bất kỳ 

quốc gia nào. Ngay cả các nước phát triển cũng đang tiến hành cuộc chiến 

chống lại COVID-19 để giảm thiểu tác động đến nền kinh tế của họ do tình 

trạng khóa máy kéo dài. Các tổ chức đang phát triển văn hóa làm việc tại 

nhà (WFH) để giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên liên quan. Ngành giáo 

dục không phải là một ngoại lệ, và quá trình cung cấp học tập đã bị ảnh 

hưởng nặng nề. Đã có sự chuyển đổi không lường trước và nhanh chóng 

từ lớp học thực sang phương pháp giảng dạy trực tuyến và ảo trên toàn 

cầu. Có một câu hỏi lớn về tính bền vững của phương thức giảng dạy trực 

tuyến sau đại dịch và những tác động của nó trên thị trường giáo dục thế 

giới. Tác động của khóa học đối với quá trình dạy-học đã được nghiên cứu 

trong tài liệu này với mục tiêu đánh giá chất lượng của các lớp học trực 



tuyến và những thách thức liên quan đến chúng. Nghiên cứu dựa trên 

phản hồi từ các sinh viên có trình độ học vấn đa dạng của các cơ sở giáo 

dục của vùng Punjab. Các phản hồi liên quan đến dạy học trực tuyến đã 

được thu thập, xử lý và phân tích trên các tham số khác nhau, sử dụng kỹ 

thuật logic mờ để nghiên cứu tác động của quá trình dạy học trực tuyến đối 

với hệ thống giáo dục trong chế độ corona. 

Chăm sóc sức khỏe 4.0 trong nâng cao năng 

lực trong tương lai để kiểm soát đại dịch 

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng coronavirus đã tác động trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến mọi con người trên địa cầu này. Có rất nhiều tiến bộ 

công nghệ, nhưng con người vẫn phải hứng chịu những thiên tai như động 

đất, sóng thần và đại dịch như coronavirus. Có một sự thay đổi mô hình 

trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kể từ khi đại dịch này lan rộng. Không 

còn nghi ngờ gì nữa, y học từ xa đã nổi lên như một công nghệ thiết yếu 

trong thời buổi này vì nó giảm thiểu điểm tiếp xúc giữa bệnh nhân và bác 

sĩ. Mặc dù nó chưa được áp dụng rộng rãi, nhưng nó vẫn có tiềm năng rất 

lớn và đã phát triển theo cấp số nhân kể từ khi dịch bệnh lây lan.  

Nó chắc chắn đã thay thế phương pháp cung cấp dịch vụ y tế thông thường.  

Hơn nữa, y học từ xa đã thu hẹp một số lỗ hổng trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe bao gồm tình trạng thiếu bác sĩ, tiếp cận các khu vực nông thôn và các 

lĩnh vực khác.  Chính phủ của các quốc gia khác nhau bao gồm Ấn Độ, Pháp 

và Canada cũng đã đưa ra các sáng kiến để khuyến khích việc áp dụng y học 

từ xa trong các bệnh viện.  

Nó có một phạm vi rộng lớn và nếu được thực hiện một cách nghiêm túc, 

nó có thể mang lại một cuộc cách mạng trong ngành y tế. Bất chấp những 



thách thức khác nhau, các lĩnh vực khác nhau trong công nghệ thông tin 

như Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn có thể hoạt động như một chất xúc tác 

trong việc tạo ra các giải pháp y tế từ xa tốt hơn và đáng tin cậy. COVID-

19 đã đặt ra một số thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe, dẫn đến một số giải pháp và cơ hội đổi mới. Hơn nữa, 

người ta kỳ vọng rằng y học từ xa sẽ là một trong những nền tảng thiết 

yếu để tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như tạo cơ hội 

cho những người khác. Chương này giải thích tình trạng của y tế từ xa ở 

các quốc gia khác nhau, 

Hành vi phòng ngừa chống lại COVID 19: Vai trò 

của các yếu tố tâm lý 

Virus corona mới lây lan nhanh chóng đã ảnh hưởng đến hàng triệu người 

trên thế giới. Do thiếu vắc xin và dược phẩm điều trị COVID 19 cùng với 

tốc độ lây truyền vi rút cao, đã tạo ra một thách thức nghiêm trọng trong 

việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp bảo vệ cá nhân 

như vệ sinh tay, sử dụng khẩu trang, tránh xa xã hội, v.v., đang được các 

cán bộ y tế đề xuất như là hành vi phòng ngừa chống lại COVID. Hành vi 

phòng ngừa chống lại COVID 19. Mối liên hệ đáng kể của hành vi phòng 

ngừa với các yếu tố tâm lý như nhận thức tính nhạy cảm, mức độ nghiêm 

trọng, nguy cơ và nỗi sợ hãi về một căn bệnh đã được báo cáo. 

Tác động của COVID-19 đối với hành vi của người 

tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ ở Ấn Độ 

COVID-19 chắc chắn mang lại ước tính suy giảm kinh tế giảm xuống còn 

3% trên thế giới nhưng có cơ hội rất lớn trong ngành công nghiệp hữu cơ 

đang đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ từ 25 lên 100% vào năm 2020.  



Do không có vắc xin chống lại vi rút corona, người ta công nhận khả năng 

miễn dịch là đạn dược chống lại virus corona. Tại Ấn Độ, các nhà bán lẻ 

trực tuyến là nơi chứng kiến 100% doanh số bán hàng của họ tăng 

trưởng. Tất cả ở Ấn Độ như tại NCR Indiaorganic.com, pure & eco India, 

Rajasthan Natural and organic, Gujarat Saurian organic, chuỗi cửa hàng 

bán lẻ hiện đại ở Bắc Ấn Độ, cửa hàng bán lẻ điện tử Healthy Buddha có 

trụ sở tại Belarus đang trải qua sự tăng trưởng nhu cầu của họ khoảng 25 

đến 30% vào năm 2019. Trước đó vào năm 2018, có xu hướng hướng tới 

thực phẩm hữu cơ vì hiện nay người dân Ấn Độ, đặc biệt là ở Delhi-NCR 

có thu nhập tốt và người dân được đào tạo bài bản nên họ quan tâm 

nhiều hơn đến các sản phẩm bổ dưỡng và thân thiện với môi trường.  

Mọi người muốn thực phẩm không có hóa chất và phân bón là thực phẩm 

có thể tăng hệ thống miễn dịch của họ, một cách tự nhiên và có chất 

lượng tốt nhất. ASSOCHEM đã cùng báo cáo rằng mức tiêu thụ của thị 

trường nội địa Ấn Độ chỉ là 1% mặc dù là một nhà xuất khẩu thực phẩm 

hữu cơ lớn. Thị trường hữu cơ Ấn Độ là một mô hình mới vào năm 2019 

sau COVID-19. Giờ đây, mọi người đã hiểu giá trị của thực phẩm dinh 

dưỡng, có thể tăng cường hệ miễn dịch của họ, có thể ngăn ngừa virus 

corona, do đó, có cơ hội lớn ở thị trường Ấn Độ để thúc đẩy người tiêu 

dùng mua ngày càng nhiều thực phẩm hữu cơ. Đã đến lúc chuyển từ 

thực phẩm thông thường sang thực phẩm hữu cơ. Dữ liệu đã được 

ASSOCHEM quan sát - thị trường thực phẩm hữu cơ Ấn Độ sẽ tăng thêm 

40, 000 triệu lên 10,0000–1,20,000 triệu vào năm 2020 sau COVID-19.  

Bài báo sẽ bao gồm hành vi xã hội và kinh tế của người tiêu dùng trong lĩnh 

vực thực phẩm trong COVID-19, người tiêu dùng sẽ hành xử như thế nào 



sau cuộc tấn công của đại dịch corona trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ và 

tương lai của thị trường thực phẩm hữu cơ ở Ấn Độ sau COVID-19 là gì. 

Tác động kinh tế xã hội và cơ hội của COVID-19 

đối với Nepal 

Khủng hoảng COVID-19 là một bi kịch lớn của nhân sinh trong lịch sử 

hiện đại thế giới. Nó đã làm gián đoạn sự di chuyển xã hội và các hoạt 

động kinh tế, đồng thời thách thức đời sống công cộng trên toàn cầu cũng 

như ở Nepal. Bài báo này nhằm mục đích xem xét các tác động kinh tế xã 

hội và sức khỏe của COVID-19, từ đó thảo luận về các cơ hội trong tương 

lai để xây dựng lại các lĩnh vực này và duy trì chúng. Về phương pháp 

luận, bài báo dựa trên dữ liệu thứ cấp, đánh giá báo cáo ngân sách, can 

thiệp chính sách, và các tài liệu liên quan đến COVID-19 và hậu quả của 

nó. Điều này cũng đúng ở Nepal, nơi ngày càng có nhiều báo cáo rằng 

người nghèo trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi COVID-19. Tuy nhiên, sự 

gián đoạn giao thông vận tải và sự di chuyển của con người do chứa 

COVID-19 đã khiến các hoạt động kinh tế xã hội gặp khó khăn và dẫn đến 

khủng hoảng sức khỏe ở Nepal.  

Quyết định chiến lược trong dài hạn và ngắn 

hạn cho thị trường hàng hóa xuyên quốc gia 

trong kỷ nguyên hậu COVID 19 

Chấp nhận sự liên kết về giá cả và sự phụ thuộc đối với các sản phẩm 

nông nghiệp là một trong những thách thức lớn nhất chủ yếu là khi có sự 

bùng phát của Covid-19. Về vấn đề này, bài báo hiện tại xem xét một số 

cây lương thực được lựa chọn, ví dụ như ngô, lúa mì, gạo và đậu nành 



cho ba quốc gia khác nhau, tức là Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc để xác định 

biến động giá cả và các mối liên quan về giá trong ngắn hạn và dài hạn.  

Sau khi hiểu bản chất của dữ liệu, phân tích tác động nhân quả xuyên 

quốc gia được tiến hành thông qua quan hệ nhân quả Granger cho tất cả 

các loại cây trồng thể hiện mối quan hệ một chiều giữa các quốc gia. Kết 

quả này hỗ trợ việc đánh giá đo lường mối liên hệ trong dài hạn và ngắn 

hạn thông qua mô hình sửa lỗi vector cho biết giá đậu nành của Hoa Kỳ có 

thể được theo dõi từ biến động của giá đậu nành Ấn Độ trong thời gian dài 

với mức độ tích cực cao. vì Ấn Độ là nước sản xuất đậu nành cao nhất với 

giá rẻ hơn và được Hoa Kỳ nhập khẩu rộng rãi để làm thức ăn chăn nuôi 

gia cầm và sữa hữu cơ. Ngay cả giá ngô Trung Quốc có thể theo sau giá 

ngô Mỹ trong thời gian dài nhưng nó tạo ra mối quan hệ tiêu cực.  

Tương tự, giá gạo của Hoa Kỳ có thể được theo dõi từ giá của Trung 

Quốc vì nước này là nhà sản xuất và xuất khẩu gạo lớn trên toàn 

cầu. Trong khi dự đoán về giá lúa mì của Ấn Độ có thể được biết đến từ 

biến động giá của Hoa Kỳ trong cả dài hạn và ngắn hạn với tác động tiêu 

cực. Kết quả này được chấp nhận tốt vì chuỗi dữ liệu có nghĩa là đảo 

ngược trong suốt thời kỳ. Kết quả này chủ yếu có lợi cho người nông dân 

trong việc định giá và quyết định giao dịch trên nền tảng quốc gia hoặc 

quốc tế, và điều này cũng hữu ích cho các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp ở thời kỳ hậu Covid-19 hơn là đầu tư vào thị trường chứng 

khoán khó lường hoặc các chỉ số. 

Dự đoán sự lan truyền của Coronavirus (nCOVID-

19) Dựa trên SEIR, ARIMA và Mô hình Tiên lượng 



Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, thủ phủ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ 

Bắc của Trung Quốc đã báo cáo sự bùng phát của vi rút đại dịch nCOVID-

19 đang đe dọa toàn cầu. Sự lây truyền theo địa lý của nCOVID ảnh 

hưởng đến toàn cầu dường như ngày càng cao hơn mức ngoại trừ. Bài 

báo hiện tại phát triển các mô hình toán học và dự đoán của một loại virus 

corona mới (nCOVID-19). Hệ thống dự báo và mô hình toán học của tập 

dữ liệu trong thế giới thực là một thách thức. Chúng tôi trình bày mô hình 

dựa trên SEIR bằng cách xây dựng phương trình phân số cho dữ liệu thời 

gian thực và cũng mô hình hóa cách giảm lây nhiễm nếu chúng ta duy trì 

sự xa rời xã hội. Các dự đoán được thực hiện bởi ARIMA và các mô hình 

tiên tri để phân tích sự lây lan của virus. Bằng cách sử dụng python, chúng 

tôi trình bày đồ thị của mình cho cả mô hình toán học và loại dự đoán. 

Các chiến lược đổi mới để hiểu và kiểm soát 

bệnh COVID-19 

Một đợt bùng phát viêm phổi do Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) đã được báo cáo vào tháng 12 năm 2019 tại 

Vũ Hán, Trung Quốc và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là 

COVID-19. SARS-CoV-2 có liên quan chặt chẽ với virus dơi RaTG13. Một 

đột biến trong protein S tăng đột biến đang được giám sát vì vai trò có thể 

có của nó trong việc gia tăng mức độ lây nhiễm so với các coronavirus 

trước đó. Khả năng gây bệnh của SARS-CoV-2 đang được tìm hiểu với 

mọi số lượng ngày càng tăng của bệnh nhân COVID-19 và dữ liệu lâm 

sàng tích lũy. Giới khoa học và y tế đã đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu để tìm 

kiếm các loại vắc xin hiệu quả; cho đến nay, có 321 ứng cử viên vắc xin, 

32 trong số đó đang được thử nghiệm. Vì thế, bên cạnh tình trạng khẩn 



cấp về y tế và sức khỏe trên toàn thế giới, COVID-19 đã ảnh hưởng rất 

nhiều đến các nền kinh tế và xã hội.  

Điều tra về COVID 19 Sử dụng Phân tích Dữ liệu 

Lớn và Trí tuệ Nhân tạo 

Ứng dụng dữ liệu lớn đã nhận thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mọi lĩnh 

vực vì nó ước tính một kết quả phù hợp và nó có thể xử lý bất kỳ khối 

lượng dữ liệu nào. Các mô hình phân tích dữ liệu dự đoán mục tiêu mà 

thông qua đó có thể xác định mức tăng hoặc giảm của từng dữ liệu. Dữ 

liệu lớn, khi kết hợp với phân tích dữ liệu, vượt qua tất cả các công nghệ 

truyền thống và cung cấp giải pháp tốt nhất. COVID-19, một căn bệnh xuất 

hiện trong bức tranh khi nó xuất hiện từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã 

thực hiện một sự thay đổi hoàn toàn trên toàn thế giới. Chữa khỏi căn 

bệnh này đã trở thành một thách thức đáng kể. Dữ liệu lớn và phân tích dữ 

liệu thông qua dữ liệu COVID-19 đã dự đoán và tìm ra tỷ lệ phục hồi và tử 

vong ở nhiều bệnh viện của nhiều quốc gia. Mục đích của bài báo này 

được thảo luận trong Phần IV bằng cách so sánh ba mô hình phân tích dữ 

liệu khác nhau — hồi quy logistic, phân tích Kaplan – Meier và mô hình 

SIR, được sử dụng để dự đoán COVID-19 bằng cách sử dụng bộ dữ liệu 

tổn thương cơ tim. Bài báo này cũng có một nghiên cứu tài liệu về phân 

tích dữ liệu lớn. Nó kết thúc với một kết quả thuận lợi trên mô hình 

SIR. Những thách thức cho đến nay mà dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu 

phải đối mặt thêm một khuyến nghị cho các quốc gia khác tham gia vào dữ 

liệu lớn và phân tích dữ liệu trên COVID-19. 

Sự gia tăng của các quá trình dạy và học trực 

tuyến trong đại dịch COVID-19 



Đại dịch COVID-19 hiện nay đang tiếp tục lây lan nhanh chóng, và tác 

động và sự tàn bạo của nó đã buộc các chính phủ trên toàn cầu phải đóng 

cửa các trường học, cao đẳng và đại học trong thời gian không xác 

định. Tình trạng kéo dài này đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với 

cộng đồng giáo dục toàn cầu, và hàng triệu sinh viên tạm thời bị tách khỏi 

học viện của họ. Hầu như ở mọi quốc gia nạn nhân, các chính phủ đã tung 

ra các nền tảng trực tuyến để duy trì ngành giáo dục. Kết quả là, hệ thống 

giáo dục đang thay đổi với sự xuất hiện đặc biệt của các quy trình dạy và 

học trực tuyến. Chương này nêu ra, thảo luận, và trình bày các giải pháp 

tiềm năng cho các vấn đề khác nhau của quá trình dạy và học trực tuyến 

và trình bày phân tích so sánh về các nền tảng giáo dục / giảng dạy dựa 

trên Internet đang được sử dụng bởi các nhà giáo dục trên toàn thế giới 

trong cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu. Nó cũng phân tích một cuộc 

khảo sát ngắn về giáo viên Ấn Độ về kinh nghiệm, kỳ vọng và đề xuất của 

họ về thực hành dạy và học trực tuyến. 

Công nghệ rô bốt cho tình huống đại dịch 
COVID-19 là một đại dịch có thể lây truyền do coronavirus mới thuộc họ 

SARs gây ra. Nó lây sang người chủ yếu qua nước bọt hoặc nước mũi của 

người bệnh khi họ ho, hắt hơi hoặc nói. Theo hướng dẫn của WHO, cách 

duy nhất để bảo vệ mọi người là phá vỡ chuỗi lây truyền thông qua cách 

xa xã hội, tức là tránh xa những bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Trong tình 

huống đại dịch này, những người tuyến đầu như công nhân vệ sinh, y tá và 

bác sĩ đóng vai trò chính trong việc điều trị cho những bệnh nhân có triệu 

chứng nhẹ, trung bình và nghiêm trọng. Họ tiếp xúc với vi rút rất dễ dàng 

và do đó làm cho họ bị nhiễm bệnh. Tất cả các quốc gia trên toàn cầu đang 

không ngừng tìm kiếm mọi loại thuốc có thể để chữa bệnh. Họ cũng được 



khuyến khích áp dụng bất kỳ loại khoa học và công nghệ nào để chống lại 

cuộc chiến chống lại virus chết người. Để giúp công việc của nhân viên y 

tế trở nên dễ dàng và giảm thiểu sự phơi nhiễm và tiếp xúc trực tiếp với vi 

rút chết người, một ý tưởng khả thi sẽ là sử dụng các rô bốt hoàn toàn tự 

động trong hoạt động của nó và có năng lực thực hiện. Chúng có thể được 

sử dụng cho các mục đích khác nhau như lau sàn và làm sạch nhà vệ sinh 

tự động. Hệ thống làm sạch nhà vệ sinh bằng robot có thể giảm bớt lao 

động thủ công trong quá trình này. Điều này sẽ hỗ trợ quy trình duy trì vệ 

sinh trong các khu cách ly vì nhà vệ sinh mà bệnh nhân sử dụng được coi 

là nguồn lây truyền nguy cơ cao do ICMR. Robot cũng có thể được sử 

dụng để thăm bệnh nhân theo định kỳ để cung cấp thức ăn, thuốc men, 

kiểm tra nhiệt độ, v.v. 

Nhận diện mặt nạ bằng AI 
Covid-19 đã xây dựng một tần số hoàn toàn mới và mọi người đã nhận ra 

mình đang chuyển sang một thế giới mới. Trong khi hiện tại xã hội của 

chúng ta đang chuyển đổi nhanh chóng, chúng ta cần phải nhanh chóng để 

có thể trả lời các thông số kỹ thuật mới, vốn đã bao vây tất cả chúng 

ta. Làm cho môi trường xung quanh không có rủi ro sẽ là ưu tiên trong tâm 

trí của mỗi người để cuộc sống có thể trở nên bình thường như trước 

đây. Các phương án cần được thực hiện để đảm bảo tất cả những người 

quay trở lại nơi làm việc của chúng ta và giữ cho bản thân và những người 

thân yêu của chúng ta không gặp phải vấn đề gì. Các kế hoạch hoàn toàn 

mới đã được thực hiện hàng ngày để đáp ứng các chính sách và quy định.  

Mặc dù, khẩu trang đang trở thành một tiêu chuẩn hoàn toàn mới được áp 

dụng cho cuộc sống hàng ngày, nhưng để xây dựng một môi trường an 

toàn góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cần phải quan sát suốt 



ngày và hành động chống lại những người không đeo khẩu trang ở nơi 

công cộng hoặc nơi làm việc. Nhiều phần của xã hội dường như đang 

chấp nhận một số công cụ theo dõi Covid để đảm bảo an toàn. Một trong 

những công cụ quan trọng nhất là máy dò mặt nạ. Hệ thống này cho phép 

xác định ai là người mà không cần khẩu trang.  

Các hệ thống này hoạt động với các hệ thống giám sát hiện có cùng với 

các thuật toán mạng thần kinh cải tiến để kiểm tra xem một người có đeo 

mặt nạ hay không. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về 

trí tuệ nhân tạo và các tập hợp con của nó, cụ thể là học máy và học sâu, 

các khuôn khổ học sâu, sau đó là cách triển khai đơn giản cho hệ thống 

phát hiện mặt nạ. Một trong những công cụ quan trọng nhất là máy dò mặt 

nạ. Hệ thống này cho phép xác định ai là người mà không cần khẩu 

trang. Các hệ thống này hoạt động với các hệ thống giám sát hiện có cùng 

với các thuật toán mạng thần kinh cải tiến để kiểm tra xem một người có 

đeo mặt nạ hay không.  

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về trí tuệ nhân tạo và 

các tập hợp con của nó, cụ thể là học máy và học sâu, các khuôn khổ học 

sâu, sau đó là cách triển khai đơn giản cho hệ thống phát hiện mặt nạ. Một 

trong những công cụ quan trọng nhất là máy dò mặt nạ. Hệ thống này cho 

phép xác định ai là người mà không cần khẩu trang. Các hệ thống này 

hoạt động với các hệ thống giám sát hiện có cùng với các thuật toán mạng 

thần kinh cải tiến để kiểm tra xem một người có đeo mặt nạ hay không.  

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về trí tuệ nhân tạo và 

các tập hợp con của nó, cụ thể là học máy và học sâu, các khuôn khổ học 

sâu, sau đó là cách triển khai đơn giản cho hệ thống phát hiện mặt nạ. 



Công cụ máy học để dự đoán tác động của việc 

cách ly 

Thế giới của Công nghiệp 4.0 đã bị cách ly do sự bùng phát của bệnh 

coronavirus rất dễ lây lan (COVID-19) đã được Tổ chức Y tế Thế giới coi là 

một đại dịch. Kiểm dịch, đề cập đến cách ly nghiêm ngặt, giúp ngăn chặn sự 

lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, dự đoán và phân tích tác động của việc 

kiểm dịch đối với việc chứa dịch bệnh vẫn còn là một thách thức. Những dự 

đoán như vậy có thể cung cấp hỗ trợ cho các chính phủ trong việc chuẩn bị 

các quy trình vận hành tiêu chuẩn hiệu quả có thể giúp giảm thiểu tác động 

của đại dịch. Với mục đích này, lĩnh vực máy học đã được các nhà nghiên 

cứu khám phá để phát triển các công cụ và công nghệ có thể giúp định 

lượng các tác động của việc kiểm dịch ở một số nơi trên thế giới. Các kỹ 

thuật khác nhau như thuật toán học sâu, quy tắc kết hợp, cây quyết định, 

phân tích dự đoán, học củng cố và trực quan hóa dữ liệu lớn đang được sử 

dụng để giúp giải quyết vấn đề đại dịch. Chương này cung cấp thông tin chi 

tiết về các công cụ và kỹ thuật học máy khác nhau đã được sử dụng để đo 

lường tác động của kiểm dịch trên toàn thế giới. 


