
Cặp song sinh kỹ thuật số (Digital Twin) là gì? 

Đây là hướng dẫn nhanh của bạn về các cặp song sinh kỹ thuật số, chúng 

là gì và tại sao chúng lại quan trọng đối với tổ chức của bạn 

Khi chúng tôi thiết kế máy móc cho một thế giới kết nối, hộp công cụ của 

người quản lý vận hành truyền thống hoặc kỹ sư có thể trông khá trống 

rỗng. Khi các tài sản và hệ thống của chúng ta trở nên phức tạp hơn, cách 

chúng ta phát triển, quản lý và duy trì chúng cũng cần phải phát triển. Chúng 

tôi cần các công cụ để đáp ứng thực tế mới của các sản phẩm chạy bằng 

phần mềm được thúc đẩy bởi sự gián đoạn kỹ thuật số. Nhập cặp kỹ thuật 

số. Đó là một bước nhảy vọt về công nghệ 'xuyên qua kính nhìn' vào chính 

trung tâm của tài sản vật chất. Các cặp song sinh kỹ thuật số cho chúng ta 

cái nhìn thoáng qua về những gì đang xảy ra hoặc những gì có thể xảy ra 

với các tài sản vật chất hiện tại và xa trong tương lai. 

Hãy bắt đầu với các điều cơ bản: một cặp song sinh kỹ thuật số là gì? 

Muốn có một định nghĩa mà bạn có thể ghi nhớ? Ghi nhớ điều sau đây: 

“Cặp song sinh kỹ thuật số là một đại diện ảo của một đối tượng hoặc hệ 

thống trải dài trong vòng đời của nó, được cập nhật từ dữ liệu thời gian thực 

và sử dụng mô phỏng, máy học và lý luận để giúp đưa ra quyết định.”    

Trong tiếng Anh đơn giản, điều này chỉ có nghĩa là tạo ra một mô hình ảo 

có độ phức tạp cao, là bản sao chính xác (hoặc sinh đôi) của một vật 

thể. 'Vật' có thể là một chiếc ô tô, một tòa nhà, một cây cầu hoặc một động 

cơ phản lực. Các cảm biến được kết nối trên tài sản vật lý thu thập dữ liệu 

có thể được ánh xạ vào mô hình ảo. Bất cứ ai nhìn vào cặp song sinh kỹ 

thuật số giờ đây đều có thể thấy thông tin quan trọng về cách mà vật thể 

đang hoạt động ngoài kia trong thế giới thực. 

Cặp song sinh kỹ thuật số cho chúng ta hiểu hiện tại và dự 

đoán tương lai 

Điều này có nghĩa là bộ đôi kỹ thuật số là một công cụ quan trọng để giúp 

các kỹ sư và nhà điều hành không chỉ hiểu sản phẩm đang hoạt động như 

thế nào mà còn cả cách chúng sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai.  



Phân tích dữ liệu từ các cảm biến được kết nối, kết hợp với các nguồn 

thông tin khác, cho phép chúng ta đưa ra những dự đoán này. 

Với thông tin này, các tổ chức có thể tìm hiểu nhiều hơn, nhanh hơn. Họ 

cũng có thể phá bỏ các ranh giới cũ xung quanh việc đổi mới sản phẩm, 

vòng đời phức tạp và tạo ra giá trị. 

Cặp song sinh kỹ thuật số giúp các nhà sản xuất và kỹ sư hoàn thành rất 

nhiều điều, chẳng hạn như: 

• Hình dung các sản phẩm đang được người dùng thực sử dụng trong 

thời gian thực 

• Xây dựng một chuỗi kỹ thuật số, kết nối các hệ thống khác nhau và 

thúc đẩy truy xuất nguồn gốc 

• Tinh chỉnh các giả định với phân tích dự đoán 

• Khắc phục sự cố thiết bị ở xa 

• Quản lý sự phức tạp và liên kết trong hệ thống của hệ thống 

Hãy xem xét một số trong số này chi tiết hơn. 

Các trường hợp sử dụng cho bộ đôi kỹ thuật số: quan điểm 

của một kỹ sư 

Hãy xem một ví dụ về các cặp song sinh kỹ thuật số đang hoạt động. Vì 

người dùng chính của cặp song sinh kỹ thuật số là các kỹ sư, chúng ta hãy 

sử dụng quan điểm của họ. 

Công việc của một kỹ sư là thiết kế và thử nghiệm các sản phẩm - dù là ô 

tô, động cơ phản lực, đường hầm hay đồ gia dụng - với vòng đời hoàn 

chỉnh của chúng. Nói cách khác, họ cần đảm bảo rằng sản phẩm mà họ 

đang thiết kế phù hợp với mục đích, có thể chống chọi với hao mòn và sẽ 

đáp ứng tốt với môi trường mà sản phẩm sẽ được sử dụng. 

Tạo các kịch bản thế giới thực, trong hoàn cảnh hầu như ảo 

Chẳng hạn, một kỹ sư đang thử nghiệm hệ thống phanh ô tô sẽ chạy mô 

phỏng trên máy tính để hiểu hệ thống sẽ hoạt động như thế nào trong các 

tình huống thực tế khác nhau. Phương pháp này có ưu điểm là nhanh hơn 



và rẻ hơn rất nhiều so với việc chế tạo nhiều ô tô vật lý để thử 

nghiệm. Nhưng vẫn còn một số trở ngại. 

Đầu tiên, các mô phỏng máy tính như mô tả ở trên chỉ giới hạn trong các 

sự kiện và môi trường thực tế hiện tại. Chúng không thể đoán trước được 

chiếc xe sẽ phản ứng như thế nào với các tình huống và hoàn cảnh thay 

đổi trong tương lai. Thứ hai, hệ thống phanh hiện đại hơn cả cơ khí và 

điện. Chúng cũng bao gồm hàng triệu dòng mã. 

Đây là lúc bộ đôi kỹ thuật số và IoT xuất hiện. Một bộ đôi kỹ thuật số sử 

dụng dữ liệu từ các cảm biến được kết nối để kể câu chuyện về một tài 

sản trong suốt vòng đời của nó. Từ thử nghiệm đến sử dụng trong thế giới 

thực. Với dữ liệu IoT, chúng tôi có thể đo lường các chỉ số cụ thể về tình 

trạng và hiệu suất của tài sản, chẳng hạn như nhiệt độ và độ ẩm. Bằng 

cách kết hợp dữ liệu này vào mô hình ảo, hoặc mô hình kỹ thuật số, các kỹ 

sư có cái nhìn đầy đủ về cách chiếc xe hoạt động, thông qua phản hồi thời 

gian thực từ chính chiếc xe.  

Giá trị của một cặp song sinh kỹ thuật số: hiểu được hiệu 

suất của sản phẩm 

Cặp song sinh kỹ thuật số mang đến cho các doanh nghiệp một cái nhìn 

chưa từng có về cách sản phẩm của họ hoạt động. Bộ đôi kỹ thuật số có 

thể giúp xác định các lỗi tiềm ẩn, khắc phục sự cố từ xa và cuối cùng là cải 

thiện sự hài lòng của khách hàng. Nó cũng giúp tạo ra sự khác biệt của 

sản phẩm, chất lượng sản phẩm và các dịch vụ bổ sung. 

Nếu bạn có thể thấy cách khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn sau khi 

họ mua nó, bạn có thể có được vô số thông tin chi tiết. Điều đó có nghĩa là 

bạn có thể sử dụng dữ liệu để (nếu được bảo hành), loại bỏ một cách an 

toàn các sản phẩm, chức năng hoặc thành phần không mong muốn, tiết 

kiệm thời gian và tiền bạc. 

Kiểm soát trực quan chưa từng có từ xa 

Ngoài ra còn có những lợi thế khác đối với cặp song sinh kỹ thuật số. Một 

trong những yếu tố chính là cặp song sinh kỹ thuật số cung cấp cho các kỹ 

sư và nhà điều hành một cái nhìn chi tiết, phức tạp về một tài sản vật chất 



có thể ở rất xa. Với cặp song sinh, không cần kỹ sư và tài sản phải ở cùng 

phòng, hoặc thậm chí cùng quốc gia. 

Ví dụ, hãy tưởng tượng, một kỹ sư cơ khí ở Seattle sử dụng bộ đôi kỹ 

thuật số để chẩn đoán một động cơ phản lực đang ngồi trong giá treo của 

sân bay O'Hare. Hoặc các kỹ sư hình dung toàn bộ chiều dài của Đường 

hầm Kênh từ Calais. Hàng nghìn cảm biến ở hàng chục phương thức, như 

thị giác, âm thanh, độ rung, độ cao, v.v., có nghĩa là một kỹ sư có thể 'sinh 

đôi' một vật thể từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Điều đó có nghĩa là sự rõ 

ràng chưa từng có và khả năng kiểm soát trực quan. 

Cách IBM làm việc với bộ đôi kỹ thuật số 

IBM đã và đang làm rất nhiều việc với các công nghệ song sinh kỹ thuật 

số. Và các ứng dụng tiếp tục phát triển trên các ngành công nghiệp khác 

nhau, như đưa Thực tế tăng cường (AR) vào quản lý tài sản. Các dịch vụ 

phòng thí nghiệm Maximo của IBM 'nêu bật' nhiều tính năng hình ảnh và 

giọng nói (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) cho lực lượng lao động của bạn. Điều 

này cho phép bạn xem nội dung của mình trong một thứ nguyên mới và có 

quyền truy cập tức thì vào dữ liệu quan trọng. Sau đó, bạn có thể cung cấp 

lại những thông tin chi tiết đó cho những người khác bằng cách sử dụng 

mũ bảo hiểm AR với giọng nói / video trong tấm che. Điều này làm cho 

'tương tác' trở thành bước tiến tiếp theo của hoạt động. 

Bộ đôi kỹ thuật số cũng đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời kỹ thuật 

hệ thống và là một chức năng chính của Thiết kế Hệ thống Kỹ thuật của IBM, 

nơi các nhóm có thể sử dụng MBSE để giúp hợp lý hóa việc thiết kế và phát 

triển sản phẩm. 

Tương lai của song sinh kỹ thuật số nhận thức (cognitive 

digital twin) 

Cặp song sinh kỹ thuật số đã và đang giúp các tổ chức đi trước sự gián 

đoạn kỹ thuật số bằng cách hiểu được sự thay đổi sở thích, tùy chỉnh và 

trải nghiệm của khách hàng. Kiến thức này có nghĩa là các doanh nghiệp 

có thể cung cấp sản phẩm nhanh hơn, với chất lượng cao hơn, từ các 

thành phần, đến mã. Tuy nhiên, lời hứa về kỹ thuật số sinh đôi vẫn có thể 

tiến xa hơn. 

https://www.ibm.com/business-operations/systems-engineering
https://www.ibm.com/business-operations/systems-engineering
https://www.ibm.com/internet-of-things/learn/mbse-smart-paper/
https://www.ibm.com/internet-of-things/learn/mbse-smart-paper/


Việc sử dụng điện toán nhận thức làm tăng khả năng và các lĩnh vực khoa 

học trong bộ đôi kỹ thuật số. Các công nghệ và kỹ thuật như Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên (NLP), học máy, nhận dạng đối tượng / hình ảnh, phân tích âm 

thanh và xử lý tín hiệu chỉ là một vài tính năng bổ sung cho các kỹ năng kỹ 

thuật truyền thống. Ví dụ: sử dụng nhận thức để cải thiện việc thử nghiệm 

một thiết bị sinh đôi kỹ thuật số có thể xác định thử nghiệm sản phẩm nào 

nên được chạy thường xuyên hơn. Nó cũng có thể giúp quyết định cái nào 

nên nghỉ hưu. Các cặp song sinh kỹ thuật số nhận thức có thể đưa chúng ta 

vượt qua trực giác của con người để thiết kế và tinh chỉnh những cỗ máy 

trong tương lai. Không còn mô hình "một kích thước phù hợp với tất cả".  

Thay vào đó, máy móc được tùy chỉnh riêng. Đó là bởi vì bộ đôi kỹ thuật số 

nhận thức không chỉ về những gì chúng ta đang xây dựng, mà là cho ai. 
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