
Hiểu biết về trí tuệ nhân tạo để ngăn 
chặn sự lây lan của COVID-19 

 

Tóm tắt:  COVID-19, một đại dịch đã đẩy nền văn minh 

nhân loại xuống một mối đe dọa  nghiêm  trọng. Vì các 

vi-rút covid-19 như bệnh có thể lây truyền từ người sang 

người, vì vậy việc ngừng lây lan các đại dịch này trở nên 

rất khó khăn. Những thách thức này không chỉ giới hạn 

trong việc điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh mà còn duy 

trì khoảng cách xã hội có hệ thống để ngăn chặn sự lây 

lan của bệnh. Tuy nhiên,  duy trì khoảng cách xã hội là 

không hoàn toàn có thể ở khắp mọi nơi, như trong bệnh 

viện, các phòng cấp cứu, vv Một số vấn đề quan trọng 

như: xử lý cẩn thận Hội đồng Chăm sóc Đặc biệt (ICU), 

chăm sóc bệnh nhân, thực hành vệ sinh và cách xa xã hội 

có   hệ thống đã trở nên rất cần thiết để làm chậm sự lây 

lan của vi-rút mới khi chưa có vắc-xin hoặc thuốc thích 

hợp. Trong thời kỳ khủng hoảng này, Trí tuệ nhân tạo 

(AI) có thể hỗ trợ theo nhiều cách khác ngoài việc hỗ trợ 

chẩn đoán, sử dụng thuốc hoặc vắc-xin. Do đó, AI, đặc 

biệt là các thuật toán máy học, học sâu và thị giác máy 

tính cùng với điện toán biên và công nghệ IoT có thể là 

giải pháp thông minh cho những thách thức như vậy. Tài 

liệu này mang lại các giải pháp như vậy thông qua một số 

hiểu biết về AI để hỗ trợ ngăn chặn các COVID-19 này 

cũng như đại dịch. 
 



1.Giới thiệu 
 

Một loại vi-rút cúm corona mới có tên là 'SARS-CoV-2'   là 

nguyên do tạo ra vi-rút chết người COVID-19.   Hiện nay  

hơn  80 triệu người bị nhiễm bệnh, và  gần  2 triệu người 

chết trên toàn thế giới và đại dịch này đang gia tăng nhanh  

chóng. Vì nó đang lan rộng rất nhanh trên toàn cầu kể từ 

lần xuất hiện  đầu tiên vào tháng 12/2019,   Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là 'Đại dịch'. Để  đối phó 

với đại dịch bất ngờ như vậy, các nhà nghiên cứu từ khắp 

nơi trên thế  giới đang cố gắng hết sức để phát minh  ra  vắc 

xin, thuốc, thiết bị, mô hình dự báo, v.v. Vì virus COVID-

19 giống như bệnh có thể lây truyền từ người sang người, 

vì vậy việc giảm thiểu trở nên rất khó khăn. Những thách 

thức này không chỉ giới hạn trong việc xử lý, điều trị và 

chăm sóc bệnh nhân mà còn duy trì khoảng cách xã hội có 

hệ thống để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tuy 

nhiên,  duy trì khoảng cách xã hội là không hoàn toàn có 

thể ở khắp mọi nơi, như trong bệnh viện, các phòng cấp 

cứu, các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU, phòng chăm sóc 

bệnh nhân, phòng theo dõi thực hành vệ sinh. Việc giản 

cách xã hội có hệ   thống trở nên rất cần thiết để làm chậm 

sự lây lan   của virus mới khi chưa có vắc-xin hoặc thuốc 

điều trị thích hợp. 

Do đó, trong tình huống này, chúng ta có thể được hưởng 

lợi từ Trí tuệ nhân tạo (AI), vì AI có thể làm nhiều việc hơn 

ngoài việc hỗ trợ chẩn đoán và phát hiện thuốc hoặc vắc-

xin. Ngày nay AI đã trở nên phổ biến chủ yếu dựa trên sự 



thành công gần đây của máy học, học sâu và dữ liệu lớn, 

và chúng rất thành công trong các nhiệm vụ thị giác máy 

tính. Do đó, các kỹ thuật AI này cùng với các công nghệ 

khác như IoT, điện toán biên, khoa học dữ liệu và mạng 

cảm biến có thể cung cấp các giải pháp thông minh có thể, 

để đối phó với những thách thức như vậy và ngăn ngừa sự 

lan truyền của COVID-19 chết người này. Tài liệu này 

mang lại một số hiểu biết sâu sắc về AI để hỗ trợ giảm 

thiểu một số thách thức được đề cập ở trên. Tài liệu này 

cũng mô tả ngắn gọn về nền tảng kỹ thuật có liên quan  và 

xem xét văn học tại một số nhà nước tiên tiến. Đóng góp 

chính của tài liệu là: 

Mô tả một sự hiểu biết có chọn lọc về AI để hỗ trợ ngăn 

chặn COVID-19. 

Xem xét của một số tài liệu hiện đại liên quan đến những 

hiểu biết của các xu hướng gần đây của lĩnh vực. 

Bốn khu vực quan trọng nơi Dịch chủ yếu bị ảnh hưởng 

được mô tả với các giải pháp có thể thông qua những hiểu 

biết AI sâu sắc. 

• Mô tả ngắn gọn phạm vi áp dụng có thể trong tương lai. 

Phần còn lại của tài liệu được bố trí như sau: Trong Phần 

2, các kỹ thuật được mô tả ngắn gọn và căn bản. Một đánh 

giá của một số tình trạng tiên tiến của kỹ thuật được thực 

hiện trong Phần 3. Trong Phần 4, một số cái nhìn sâu sắc 

về AI để ngăn chặn lây lan loại đại dịch này được mô tả. 

Cuối cùng, kết luận và phạm vi áp dụng trong tương lai 

được đề cập trong Phần 5. 

• 

• 

• 



2. Giới thiệu tóm tắt nền tảng kỹ thuật 
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những phát minh vĩ đại 

nhất mặc dù có một số hạn chế trong thời đại hiện đại về 

tự động hóa thông minh dựa trên Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông. Mặc dù cuộc hành trình đã bắt đầu từ những 

năm của thập niên 50 thế kỷ trước, nhưng nó đã trở nên 

phổ biến trong hai thập kỷ vừa qua. Sự phát triển gần đây 

của các thuật toán tiên tiến,  thiết bị tính toán và bộ dữ liệu 

lớn là động lực chính của những tiến bộ gần đây. Phần này 

mô tả ngắn gọn bốn lĩnh vực hiểu biết về Trí tuệ nhân tạo 

có liên   quan đến chủ đề thảo luận của tài liệu này được 

trình bày như dưới  đây. 
 

2.1 Học sâu: 

Học sâu là một bộ phận của Máy học dựa trên Mạng thần 

kinh nhân tạo thuộc lĩnh vực AI. Sau thành công của một 

mô hình dựa trên Mạng Nơron Tích chập – Convolutional 

Neural Networks (CNN) được biết với tên AlexNet, học 

sâu trở thành một mô hình máy học phổ biến trong thời đại 

hiện đại. Đây là mô hình dựa trên deep learning thành công 

đầu tiên trong thị giác máy tính cho các nhiệm vụ phân loại 

hình ảnh. Sau đó, nhiều cải tiến đến trong lĩnh vực này học 

sâu. 

Deep learning là một mô hình học tập dựa trên các mạng 

thần kinh nhiều lớp có khả năng trích xuất các tính năng từ 

dữ liệu mà không cần kỹ thuật tính năng. Nó được đào tạo 

bằng cách sử dụng một thuật toán backpropagation và tối 

ưu hóa (chẳng hạn như Stochastic Gradient Descent, ReLu, 



vv) bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu có nhãn. Có rất nhiều 

mô hình học tập như Convolutional Neural Network 

(CNN), Recurrent Neural networks (RNN), Long short-

term memory (LSTM), Boltzmann Machine, Encoder 

decoder, Generative Adversarial Neural Networks (GAN), 

v.v. Trong Hình 1, một  đường ống học sâu dựa trên CNN 

điển hình được hiển thị, nơi một CNN được đào tạo đã sử 

dụng để vẽ một suy luận về hình ảnh X-quang đầu vào để 

tìm viêm phổi COVID-19 hay không. 

Trong thời gian khủng hoảng COVID-19, deep learning 

có thể hỗ trợ bằng nhiều cách. Nó có thể phân loại hình ảnh 

X-quang ngực để phát hiện viêm phổi COVID-19, chẳng 

hạn như nghiên cứu đã đề xuất một mô hình dựa trên mạng 

thần kinh tích chập. Mô hình này hỗ trợ sàng lọc viêm phổi 

COVID-19, viêm phổi do cúm hoặc không có nhiễm trùng 

trong hình ảnh X-quang ngực. 
 
 

Hình 1 Một mô hình học sâu điển hình để phân loại hình ảnh X-

quang để tìm viêm phổi COVID-19 



 

Trong một nghiên cứu khác, một tìm kiếm lựa chọn thuốc 

dựa trên học sâu đã đề xuất nơi mô hình có thể hỗ trợ hệ 

thống phát hiện ma túy. Một mô hình dự báo dựa trên học 

sâu được đề xuất trong một nghiên cứu khác. Mô hình này 

đã cố gắng  đưa ra một dự báo về sự lây lan của mô hình 

COVID-19 và yêu cầu tài nguyên, có thể được đề nghị 

nghiên cứu  hem. Ngoài các loại công trình này, học sâu 

có thể hỗ trợ trong các nhiệm vụ quan trọng khác như theo 

dõi và chăm sóc bệnh nhân, giãn cách xã hội, giám sát thực 

hành vệ sinh, v.v. Trong số đó có bốn lĩnh vực quan trọng 

chọn lọc, như đã đề cập, là trọng tâm chính của tài liệu này 

và chúng sẽ được thảo luận trong Phần 4. 

 

2.2 Thị giác máy tính 

Thị giác máy tính là một tiểu khu vực của AI cung cấp 

quyền  hạn cho một máy tính để xem bên trong hình ảnh. 

Thị giác máy tính đang thay đổi cuộc sống con người bằng 

cách hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau. Thông qua máy 

tính, thuật toán thị giác máy tính có thể phân loại hình ảnh, 

phân đoạn của một hình ảnh và phát hiện các đối tượng 

trong một hình ảnh. Với thị  giác máy tính, chúng ta có thể 

xử lý hàng ngàn khung hình cùng một lúc và hỗ trợ con 

người thực hiện công việc của họ một cách tốt hơn, nhanh 

hơn và tự động  hơn. Thị giác máy tính có các ứng dụng 

khác nhau trong nhiều lĩnh vực bao gồm phân tích hình ảnh 

chăm sóc y tế, xe tự lái, viễn thám, quản lý đám đông và 

nhiều lĩnh vực khác. 



Trong đợt bùng phát COVID-19, thị giác máy tính có thể 

hỗ trợ nhiều cách bao gồm hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi bệnh 

nhân, theo dõi gĩan cách xã hội có hệ thống tự động, v.v. 

để kiểm soát đại dịch này. Nó có thể làm nhiều công việc 

viễn thám bằng cách sử dụng webcam, máy bay không 

người lái, IoT, vv  . Thị  giác máy tính với máy học và học 

sâu có tiềm năng rất lớn để giảm thiểu bất kỳ đại dịch hoặc 

dịch bệnh nào, một số trong đó được mô tả trong Phần 4. 
 

2.3 Thiết bị IoT hoặc Edge 
 

Chúng ta đang sống trong thời đại của Mạng Vạn vật 

(Internet of Things), gọi tắt là IoT, vì hoạt động tại trang 

web của môi trường, chúng có thể được gọi là thiết bị cạnh. 

IoT là một hệ thống có nhiều thiết bị từ nhỏ đến lớn với 

các cảm biến nhúng được kết nối với nhau cũng như với 

một máy chủ và hoạt động như một hệ thống. Các cảm biến 

cảm nhận môi trường và thu thập dữ liệu cần thiết và gửi 

tín hiệu đến nơi xử lý hoặc được xử lý tại chỗ. Xử lý tại 

chỗ hay xử lý cục bộ thông qua điện toán biên cũng được 

mô tả trong tiểu mục tiếp theo. Các thiết bị IoT cùng với 

mạng cảm biến không dây, mạng 5G, điện toán đám mây 

biên đang làm giảm nỗ lực can thiệp của con người một 

cách có hiệu quả. Ý tưởng về IoT có tính liên ngành cao 

bởi vì nó lắp ráp nhiều cảm biến, máy tính, giao thức, ứng 

dụng, ngành học, v.v. trong một ô (công cụ) gọi là  IoT. 

IoT là thiết bị cuối cùng có thể hoạt động tại chỗ, vì vậy 

nó sẽ hỗ trợ nhiều cách để đối phó với đại dịch này. Với 

nhiều  cảm biến, IoT có thể thu thập tất cả các chi tiết đang 



chạy trong dấu chân của nó sau đó truyền tải với sự trợ 

giúp của mạng cảm biến. 

 

Do đó, hoạt động liên quan đến COVID-19 cũng có thể được 

theo dõi dễ dàng thông qua IoT và Điện toán biên. Trong 

một nghiên cứu, Li Bai et.al  đã  đề xuất chẩn đoán và điều 

trị COVID-19 hỗ trợ IoT.   Trong chương trình trợ lý điều 

trị và chẩn đoán thông minh dựa trên IoT,  họ đã đề cập đến 

chẩn đoán và điều trị tốt hơn cho bệnh nhân COVID-19 với 

các bác sĩ khác nhau. Tài liệu này đề cập đến 4 lĩnh vực quan 

trọng đối với bệnh COVID-19 cũng được hưởng lợi bởi 

công nghệ này, sẽ được thảo luận trong Phần 4. 
 

2.4 Điện toán biên 
 

Điện toán là xương sống chính để suy luận tự động theo yêu 

cầu từ dữ liệu được cảm nhận bởi các thiết bị IoT hoặc các 

thiết bị biên. Vì các thiết bị biên có tài nguyên điện toán rất 

hạn chế, vì vậy, điện toán đám mây hoặc đôi khi có thể cần 

điện toán sương mù. Nhưng trong một kịch bản điện toán 

đám mây cạnh như vậy, độ  trễ, quyền riêng tư và bảo mật 

trở thành một vấn đề lớn. Do đó, điện toán biên, một phương 

pháp tính toán mà hầu hết các máy tính sẽ thực hiện gần các 

thiết bị, đã làm cho chúng mạnh mẽ và được sử dụng rộng 

rãi. Điện toán biên đôi khi được hiểu nhằm là điện toán 

sương mù. Về mặt kỹ thuật chúng khác nhau, nhưng cả hai 

đều được có khả năng đẩy máy tính gần các thiết bị cạnh. 

Hệ thống phân cấp Cạnh (Biên) – Sương mù – Đám mây 

(Edge-Fog-Cloud) điển hình được trình bày trong Hình 2. 



 

Hình 2 Đám mây, sương mù và điện toán biên và các mối quan hệ 
 
 

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bệnh COVID-19 

cũng như những dữ liệu sức khỏe khác là một vấn đề rất 

khó giải quyết. Ngoài ra, độ trễ trong máy tính cũng là một 

vấn đề. Do đó, để đối phó với những thách thức này, điện 

toán biên sẽ hữu ích.  

Máy tính biên cùng với các kỹ thuật AI khác sẽ hỗ trợ giảm 

thiểu sự lan truyền của COVID-19. Một số cái nhìn thoáng 

qua của các công nghệ này được đề cập trong Phần 4. 
 

3. Xem xét một số tính chất tiên tiến 
 

Sau thành công của AlexNet, rất nhiều nhà nghiên cứu và 

học viên máy học đã chuyển sang các lĩnh vực học sâu. 

Học sâu rất thành công trong lĩnh vực thị giác máy tính, 

kết quả là, nhiều thuật toán và mô hình làm việc phát triển 

liên tiếp. Những kỹ thuật học sâu và thị giác máy tính này 



khi kết hợp với điện toán biên, mở ra nhiều lĩnh vực ứng 

dụng như: thông qua máy bay không người lái, IoT,  các 

ứng dụng dựa trên máy ảnh web, v.v. Do đó, trong đại dịch 

COVID-19 này, các kỹ thuật AI kết hợp như vậy sẽ có lợi 

cho mọi người. Phần này đã xem xét một số tình trạng đã 

đạt được gần đây có liên quan đến bốn lĩnh vực quan trọng 

được đề cập trong Phần 4 thông  qua các công nghệ được 

đề cập trong Phần 2. 

Nghiên cứu Deep Eye-CU (DECU) đã đề xuất một mô 

hình tóm tắt tư thế và chuyển động trong ICU. DECU kết 

hợp đa phương thức Ẩn Markov, trích xuất khung từ nhiều 

nguồn, và các tính năng từ dữ liệu đa phương thức để theo 

dõi chuyển động của một bệnh nhân trong ICU. Công việc 

thí điểm, đề xuất một hệ thống dựa trên thị giác máy tính 

không xâm nhập để theo dõi hoạt động vệ sinh tay của bệnh 

nhân trong bệnh viện. Nghiên cứu này phân tích không 

gian để phân tích các mô hình chuyển động của con người 

để theo dõi thực hành thực hành vệ sinh tay. Một nghiên 

cứu khác đề xuất một mô hình thở của bệnh nhân trong 

ICU bằng cách sử dụng kỹ thuật thị giác máy tính. Công 

việc đó sử dụng máy ảnh RGB-D để bảo hiểm không gian 

của bệnh nhân mà không có sự can thiệp của con người. 

Một nghiên cứu khác đề xuất một mô hình thí điểm sử dụng 

AI và  công nghệ cảm biến phổ biến để giám sát tự trị và 

chi tiết cho bệnh nhân và môi trường trong Đơn vị Chăm 

sóc Đặc biệt (ICU). Họ đã sử dụng các tác vụ thị giác máy 

tính như: phát hiện và nhận dạng khuôn mặt, phát hiện và   

nhận dạng biểu hiện đơn vị hành động khuôn mặt, phát 



hiện và nhận dạng tư thế đầu, phát hiện mức âm thanh và 

ánh sáng và phát hiện hoạt động khác. Một nghiên cứu 

khảo sát hệ thống đa phương thức để theo dõi giấc ngủ của 

bệnh nhân. Tư thế ngủ là rất quan trọng đối với sự phục 

hồi của bệnh nhân đối với một số bệnh trong ICU, vì vậy 

mô hình của họ đã tập trung loại phát hiện này trong ICU. 

Họ đã sử dụng ba máy ảnh RGB-D để thu thập dữ liệu hình 

ảnh. Mô hình Markov ẩn và thuật toán nhận dạng tư thế 

được sử dụng để xử lý. Nghiên cứu, đề xuất một mô hình 

nhận dạng hành động bảo vệ quyền riêng tư cho các bệnh 

viện thông minh. Đầu tiên họ làm giảm độ phân giải của 

khung video để ẩn sự riêng tư sau đó sử dụng thuật toán thị 

giác máy tính để nhận ra hành động. Ở đây, họ đã sử dụng 

một mô hình được đào tạo privet  để thực hành vệ sinh tay 

được công nhận và các hành động khác trong ICU. Trong 

một nghiên cứu khác, một tác phẩm đề xuất dự đoán trực 

quan dựa trên đám mây 3D, theo dõi  các hoạt động trong 

ICU. Mô hình của họ kết hợp nhiều cảm biến dữ liệu chiều 

sâu để tạo thành một đám mây 3D-điểm duy nhất và sau 

đó sử dụng một thuật toán thị giác máy tính dựa trên mạng 

thần kinh để phân tích. 

 

Một công trình nghiên cứu đã đề xuất một mô hình học 

sâu dựa trên điện toán cạnh (biên) thông qua IoT, cho các 

hệ thống chăm sóc sức khỏe đã sử dụng đám mây cho mô 

hình điện toán biên và cố gắng sử dụng CNN để phân 

loại. Trong một nghiên cứu khác, kỹ thuật phân đoạn hình 

ảnh trong đơn vị ICU sơ sinh được mô tả. Họ đã sử dụng 



một phương pháp học tập chuyển giao để sử dụng một 

CNN được đào tạo để xử lý video trên không RGB-D 

máy ảnh. Một nghiên cứu được đề xuất để theo dõi bệnh 

nhân và khách truy cập dựa trên phân khúc hình ảnh 

phiên bản. Mỗi trường hợp của ICU được định lượng bởi 

mô hình Mask-RCNN. Một chiến  lược theo dõi bệnh 

nhân tại ICU dựa trên Học sâu và Cảm biến phổ biến 

được đề xuất trong một nghiên cứu gần đây. Các tác giả 

đã sử dụng nhiều cảm biến bao gồm máy ảnh để nắm bắt 

các hoạt động của bệnh nhân và môi trường trong ICU. 

Một nghiên cứu sâu hơn được sử dụng học sâu để hiểu tư 

thế, cử chỉ, biểu hiện khuôn mặt và nhiều hơn nữa để 

giảm gánh nặng của y tá và nhân viên. Một nghiên cứu 

khác đề xuất một hoạt động vận động bệnh nhân dựa trên 

học sâu trong ICU. Tại đây, công trình sử dụng 67% dữ 

liệu của 98.801 khung hình video để đào tạo thuật toán thị 

giác máy tính.  

Dữ liệu được thu thập trong một bệnh viện bằng cách sử 

dụng bảy cảm  biến độ sâu từ các bức tường với việc che 

giấu sự riêng tư của bệnh nhân. Họ phân loại 563 trường 

hợp trong ICU và bệnh nhân. Một nghiên cứu mới đây đề 

xuất một ước tính cơ thể 3D đặt ra ước tính của một bệnh 

nhân từ hình ảnh áp lực. Trong cách tiếp cận dựa trên 

hình ảnh cảm biến áp suất đó, họ đã sử dụng học sâu để 

lấy tư thế của con người. Các công  trình dựa trên cảm 

biến không xâm lấn đó có thể thực hiện Nội địa hóa 

người, Nhận dạng bệnh nhân, Phân loại tư thế bệnh nhân 

và Phát hiện ngữ cảnh, Phân tích chuyển động và Phân 



loại di động. IRIS, một mô hình AI để theo dõi và chăm 

sóc liên tục trong ICU đã được đề xuất. Mô hình đó đồng 

thời theo dõi nhiều hoạt động trong ICU bao gồm điện 

cực ECG, áp suất nội sọ, v.v. Một nghiên cứu khác đề 

xuất giám sát vệ sinh tay tự động dựa trên CNN. Công 

việc đó sử dụng phương pháp học tập chuyển giao để 

phân loại khu vực quan tâm của một hình ảnh để phân 

loại xem một người cọ xát bàn tay của mình hay thực 

hiện các hành động khác.  

Một nghiên cứu, đã đề xuất một mô hình cho hoạt động 

của con người từ dữ liệu trình tự video được chụp bởi 

UAV. Trong mô hình hai giai đoạn đó, các tác giả ban đầu 

đã đào tạo một CNN để xác nhận con người hoặc không 

phải con người là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn suy luận, 

giai đoạn thứ hai của mô hình, phát hiện con người và 

hoạt động  của họ. Việc phân loại mô hình của họ có thể 

thực hiện trong mỗi khung hình video hoặc toàn bộ chuỗi 

video. 

Từ đánh giá này  của tình trạng tiên tiến gần đây, có thể 

được rút ra một kết luận rằng một số lĩnh vực quan trọng 

bao gồm cả những gì được thảo luận trong Phần 4, rằng:  

đại dịch COVID-19 có thể được xử lý một cách thông minh 

và tự  động. Một số hiểu biết về các kỹ thuật AI được sử 

dụng bao gồm cả những gì được đề cập trong Phần, 2 có  

thể hỗ trợ xây dựng một sức đề kháng để ngăn chặn lây lan 

đại dịch COVID-19. 
 



4 - Một số lĩnh vực quan trọng thông 

qua AI để ngăn chặn lây lan COVID-19 
 

Trong đại dịch như COVID-19, nơi vắc-xin hoặc thuốc 

thích hợp không có sẵn vào thời điểm này (10/2020), ngăn 

chặn sự lây lan là những hành động chính cần phải được 

thực hiện. Vi-rút COVID-19 là 'SARS-CoV-2' được truyền 

từ người sang người qua giọt nước của con người. Do đó, 

việc tìm kiếm các khu vực và lĩnh vực quan trọng có nguy 

cơ bị nhiễm bệnh nhiều hơn là điều cần thiết. 

 

Chủ yếu là khu vực bệnh viện, trung tâm kiểm dịch, nơi 

công cộng đông đúc là điểm nóng trong số nhiều địa điểm. 

Vì vậy, tương tác giữa người bị bệnh với những người 

không/chưa bị nhiễm bệnh cần phải được xử lý cẩn thận và 

cố gắng giảm ở những điểm nóng này. Bên cạnh đó, việc 

duy trì sự giãn cách xã hội có hệ thống và thực hành vệ 

sinh cũng rất cần thiết. Phần này mang lại một số suy nghĩ 

dựa trên AI trong chủ yếu là bốn lĩnh vực đó là: theo dõi 

phòng ICU, khu chăm sóc bệnh nhân, jhu thực hành vệ 

sinh, và theo dõi giãn cách xã hội. Chúng được mô tả ngắn 

gọn trong các tiểu mục dưới đây trong trọng tâm là   cách 

AI có thể hỗ trợ giảm thiểu đại dịch COVID-19 ở những 

khu vực đó. 
 

4.1 Phòng đặc biệt theo dõi chăm sóc (ICU) với 

công nghệ AI 
 

ICU là một jhu vực quan trọng cần thiết để điều trị cho một 



bệnh nhân nặng. Đây là một trong những điểm nóng, có 

thể lây lan COVID-19 cho những người quan trọng cần 

thiết nhất như bác sĩ và y tá, nếu họ không được bảo vệ đầy 

đủ. Tại đây, AI có thể hỗ trợ theo dõi phòng ICU một cách 

không xâm nhập, để giảm sự tương tác vật lý của con 

người. Giám sát các phòng ICU không có nghĩa là chỉ là 

một người nhìn qua CCTV hoặc Webcam; thay vào đó, nó 

vượt ra ngoài ý niệm đó. Có thể có nhiều cảm biến bao 

gồm cả máy ảnh sẽ được sử dụng như một thụ thể. Các thụ 

thể sẽ nắm bắt hoặc cảm nhận mọi  chi tiết diễn ra trong 

phòng ICU, bao gồm cả các hoạt động của bệnh nhân. 

Những dữ liệu này sẽ được xử lý bởi một mô hình điện 

toán biên có hoặc không có sự trợ giúp của điện toán đám 

mây và điện toán sương mù để đưa ra suy luận. Sau đó, 

theo suy luận các bác sĩ hoặc y tá tương ứng sẽ quyết định 

các hành động cần thiết. 

Phần 3 đã đề cập đến một số kỹ thuật AI được đề xuất 

gần đây cho những vấn đề này nói chung. Trong số đó, dựa 

trên điện toán biên là hữu ích nhất. Trong Hình 3 đã cho 

thấy một cấu trúc mô hình làm việc dựa trên Cạnh (Biên) - 

Sương mù-Đám mây điện toán. Tại đây, một phòng ICU 

được nhúng với nhiều thiết bị IoT hoặc Biên và các thiết 

bị này liên tục cảm nhận ICU để thu thập dữ liệu trực quan, 

phi hình ảnh về môi trường đang diễn ra bao gồm các hoạt 

động của bệnh nhân. Những dữ liệu này được xử lý bởi 

điện toán cạnh, sương mù và đám mây song song dựa trên 

các thuật toán AI. Các thuật toán này có thể dựa trên máy 

học, học sâu bao gồm học chuyển tiếp tạo ra nhiều suy luận 



bao gồm phân cụm, phân loại, phát hiện đối tượng và phân 

đoạn trong hình ảnh, nhận dạng hoạt động, nhận dạng biểu 

hiện khuôn mặt và nhiều thuật ngữ khác. Dựa trên những 

suy luận, hành động cần thiết có thể được thực hiện. Do 

đó, thông qua thực hành dựa trên AI này nguy cơ bị nhiễm 

bệnh của các bác sĩ và y tá giảm đáng kể. 

Hình 3 Edge-Fog-Cloud dựa trên giám sát ICU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Chăm sóc bệnh nhân với Trợ lý AI 
 

Tiến bộ gần đây trong công nghệ robot rất nhanh. Nhiều 

robot thông minh đang được sử dụng như là các thí điểm 

thử nghiệm, một số đã được sử dụng trong các trường hợp 

thực tế bao gồm cả lĩnh vực y tế. Nhiều nghiên cứu và thí 

nghiệm đã trải qua cho thấy rằng làm thế nào robot có thể 

hỗ trợ thực hành y tế bao gồm cả phẫu thuật robot. Một 

robot có thể hỗ trợ bằng nhiều cách trong tình huống đại 

dịch này bao gồm xử lý bệnh nhân COVID-19, chăm sóc, 

v.v. Gần đây, một báo cáo tin tức đã đề cập rằng robot đang 

chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Với  những động lực đó, 

chúng ta sẽ sớm thấy nhiều robot hoạt động cho loại công 

việc như vậy.  



Chăm sóc bệnh nhân có thể được thực hiện dựa trên AI như 

giám sát ICU nhưng ở đây robot có thể hữu ích hơn. Những 

robot này cần phải đủ thông minh để hỗ trợ bác sĩ hoặc y 

tá chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 như định bệnh một 

cách nhanh chóng và an  toàn. AI sẽ đóng một vai trò rất 

lớn để tạo ra những robot thông minh như vậy. 

Ở đây, học sâu, thị giác máy tính, điện toán biên, mạng 

cảm biến và IoT rõ ràng đóng vai trò quan trọng để làm 

cho robot thông minh hơn. Những kỹ thuật AI này cùng 

với các công nghệ cơ khí sinh học và điện tử cùng nhau 

sản xuất robot thông minh. Ngoài ra, các IoT này cho phép 

robot phải có khả năng trực quan và giọng nói để họ có thể 

hiểu và phản hồi với bệnh nhân. 
 

4.3 Giám sát thực hành vệ sinh 

Đối với đại dịch COVID-19, thực hành vệ sinh là một trong 

những bước chính để ngăn chặn lây lan sự nhiễm trùng. 

Theo một số nghiên cứu, virus 'SARS-CoV-2'  không hoạt 

động cho đến khi nó đi vào miệng hoặc mũi của chúng ta. 

Vì vậy, thường xuyên rửa tay và mặt sẽ giảm thiểu có hiệu 

quả sự lây lan. Tuy nhiên, là một con người, đôi khi chúng 

ta quên làm thực hành này. Vì vậy, giám sát là đặc biệt cần 

thiết trong các khu vực quan trọng như bệnh viện, lâm 

sàng, vv. Tuy nhiên, sự theo  dõi can thiệp của con người 

bị thiếu sót vì bận rộn và đôi khi thiên vị. Do đó, giám sát 

dựa trên AI là một lựa chọn tốt hơn cho giải pháp này. Ở 

đây, IoT và các thuật toán thị giác máy tính dựa trên mạng 

cảm biến sẽ rất hiệu quả. Trong một nghiên cứu, một nhóm 



các nhà nghiên cứu đã đề xuất một mô hình giám sát thực 

hành vệ sinh tay dựa trên AI trong bệnh viện. Các thuật 

toán nhận dạng hành động của con người đang được sử 

dụng để xử lý các luồng video được chụp bởi các cảm biến 

trực quan. Mô hình đó tự động phát hiện các mô hình 

chuyển động của con người và tạo ra một phép đo phân 

tích. Những loại công nghệ AI này sẽ hỗ trợ theo dõi thực 

hành vệ sinh sẽ rất hiệu quả để ngăn chặn nhiễm trùng và 

lây lan bệnh COVID-19. 
 

4.4 Giám sát hệ thống xã hội từ xa 
Do bản chất của virus 'SARS-CoV-2', giãn cách xã hội là 

rất cần thiết để hạn chế đại dịch này. Hầu hết các quốc gia 

nơi đại dịch này đang diễn ra đang duy trì giãn cách xã hội. 

Để duy trì đúng cách, một số quốc gia đã tuyên bố  khóa 

cửa. Nhưng sự mong đợi này đã không diễn ra tại tất cả các 

quốc gia và trong mọi mho1m người. Có những quốc gia 

không tuân theo quy định giãn cách vì nhiều lý do. Vì vậy, 

các nhà chức trách tương ứng đang cố gắng hết sức để duy 

trì sự giãn cách xã hội. Cảnh sát đang tuần tra, đôi khi, họ 

đang sử dụng máy bay không người lái  (UAV)  để quan 

sát nhiều khu vực, trung tâm kiểm dịch, v.v. Nhưng như 

thường lệ, họ đang ngồi trong một phòng điều khiển và 

xem trực tiếp video, thông qua máy bay không người lái. 

Do đó, việc này rất mất thời gian cũng như độ chính xác 

phụ thuộc vào mức độ con  người phụ trách. Như bạn đã 

biết là một con người, chúng ta  có  giới hạn để làm các 

công việc liên tục, vì vậy, AI sẽ rất hữu ích trong trường 



hợp này vì nó mang lại trí thông minh để tự động theo dõi. 

Các thuật toán nhận dạng hành động dựa trên Thị giác 

máy tính có thể được sử dụng để tự động phát hiện sự không 

đứng đắn khi gĩan cách xã hội cần thiết đang vi phạm. Ở 

đây, một máy bay không người lái có thể quay video trực 

tuyến và gửi nó lên đám mây để xử lý, từ đó suy luận được 

chuyển đến phòng điều khiển để thực hiện hành động. Ở 

đây, những nỗ lực của con người sẽ ít hơn, và độ chính xác 

sẽ tốt hơn. Hình 4 cho thấy một đường ống làm việc có thể 

được thiết kế. Một máy bay không người lái có thể được vận 

hành từ một phòng điều khiển trong khi nó sẽ nắm bắt các 

dòng video và nó sẽ được xử lý bằng điện toán cạnh trước 

khi gửi nó đến một máy chủ đám mây thông qua máy chủ 

sương mù. Máy chủ đám mây với sự giúp đỡ của máy chủ 

sương mù sẽ suy luận sau đó gửi nó đến phòng điều khiển. 

Suy luận hỗ trợ do AI tự động tạo ra này sẽ giúp các nhà 

chức trách tương ứng duy trì sự giãn cách xã hội. 

 

5 Kết luận và Hướng áp dụng tương lai 

Tài liệu này đã cố gắng mang lại một số suy nghĩ sâu sắc 

về việc áp dụng AI để hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan đại dịch 

COVID-19. Ở đây, một nền tảng, cũng như xem xét các 

nhà  tình trạng tiên tiến củanghệ thuật cũng được thực hiện. 

Bốn khu vực quan trọng dễ lây lan virus nhất được mô tả 

với các giải pháp dựa trên AI. Tài liệu này cũng mô tả cách 

IoT, Điện toán Cạnh (Biên), Điện toán Sương mù và Điện 

toán đám mây có thể hoạt động song song với các giải pháp 



thông minh dựa trên viễn thám để hỗ trợ ngăn chặn sự lây 

lan của COVID-19. 

COVID-19 không phải là một đại dịch duy nhất mà con 

người đang phải đối mặt, đại dịch đã có trong quá khứ, 

hoặc nó có thể đến trong tương lai. Hy vọng rằng, tình hình 

giống như chiến tranh này sẽ được giảm nhẹ nhưng nó 

buộc thế giới phải suy nghĩ khác nhau. Tất cả các máy móc 

liên quan của thế giới này phải được nâng cấp để đối phó 

với COVID-19 cũng như bất kỳ đại dịch hoặc dịch bệnh 

nào sẽ phát sinh trong tương lai. Nhiều phép đo cẩn thận 

phải được thực hiện. Nhiều kỹ thuật dựa trên AI cần phải 

được phát minh và áp dụng ngoài các kỹ thuật hiện có như 

đã được đề cập trong tài liệu này. Do đó, cần có sự tham 

gia nghiên cứu hợp tác liên ngành nhiều hơn để có thể 

phòng ngừa dịch bệnh một cách có hiệu quả. 

Hình 4 Một giám sát từ xa xã hội điển hình do AI hỗ trợ 


