
Các thuật toán Học máy và Học sâu 
cho các thành phố thông minh 

Bài viết này tập trung vào việc lựa chọn các đặc điểm nhận thức cần 

thiết cho việc đào tạo mô hình. Chúng tôi cũng thảo luận về việc lựa 

chọn các công cụ mã thấp / không mã có thể mở rộng để nhanh 

chóng xây dựng các ứng dụng thị giác máy tính như vậy. Chúng tôi 

cũng thảo luận về việc sử dụng mạng nơ-ron sâu để tăng tốc quá 

trình học tập. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận về sự phát triển của 

các ứng dụng như vậy trên các nền tảng mã thấp / không mã.  

Phân tích dữ liệu là việc lựa chọn các đặc điểm 

nhận thức cần thiết cho việc đào tạo mô hình  
Để phát triển một mô hình thành phố thông minh hiệu quả, các nhà 

nghiên cứu cần chọn dữ liệu từ hàng triệu nguồn khác nhau, thay 

vì một số lượng nhỏ các điểm dữ liệu. Ví dụ: tập dữ liệu có nhiều 

đối tượng sẽ có các mẫu và thông tin chi tiết hơn để làm việc với 

tập dữ liệu nhỏ hơn. Để đạt được điều này, các tác giả sử dụng 

các phương pháp phân loại khác nhau cho các đối tượng của họ.  

Kiến trúc của hệ sinh thái thành phố thông minh bị ảnh hưởng bởi 

các khuôn khổ phân tích khác nhau, sự phân bổ của các hoạt động 

phân tích và sự sẵn có của các tấm thử nghiệm toàn diện. Các 

phương pháp phân tích IoT thông thường, chẳng hạn như gửi dữ 

liệu thô lên đám mây, không giúp ích gì cho việc triển khai thành 

phố thông minh. Thay vào đó, chúng ta phải chuyển phân tích dữ 

liệu đến gần hơn với sương mù và các thiết bị IoT, nơi nó có thể 

phù hợp và hiệu quả hơn. 

Phân tích dữ liệu là việc lựa chọn các công cụ mã 

thấp / không mã có thể mở rộng để nhanh chóng 

xây dựng các ứng dụng thị giác máy tính  
Có rất nhiều lợi ích khi áp dụng công nghệ này sớm. Trong số đó 

có việc tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ khác nhau và giảm 



thiểu các sai sót y tế. Những công nghệ này cũng cho phép phát 

triển các cảm biến chi phí thấp, giúp người dùng có thể tiến hành 

các cuộc kiểm tra cơ bản mà không cần phải đến phòng khám. 

Nhưng các chuyên gia thận trọng về việc lạm dụng dữ liệu và phân 

chia chăm sóc sức khỏe. 

Phát hiện bất thường là quá trình phân loại hình ảnh dựa trên dữ 

liệu huấn luyện. Nó liên quan đến việc phân tích một tập dữ liệu 

đào tạo để xác định xem có một kiểu chuyển động hoặc đối tượng 

cụ thể hay không. Việc nhận biết các tính năng như vậy là rất quan 

trọng vì nó có thể giúp doanh nghiệp hiểu được hành vi của khách 

hàng của họ. Trong số các ví dụ phổ biến nhất của hệ thống thị 

giác máy tính bao gồm các hệ thống khuyến nghị. Họ có thể đưa ra 

các khuyến nghị dựa trên hành vi của một cá nhân cụ thể. 

Ví dụ, Accenture đã thực hiện thành công các dự án với các công 

ty blue chip trong đó có Vodafone, triển khai robot hái trái cây. Các 

dự án này đã sử dụng truyền thông 5G và điện toán biên tại chỗ. 

Tại Pháp, công ty cũng đã triển khai các hoạt động triển khai vùng 

nông thôn và các trung tâm dữ liệu vùng biên cho chế biến nông 

sản. BASF đã triển khai các giải pháp cạnh thương mại về an ninh 

và hướng dẫn giao thông ở Tây Ban Nha, và Cảng Algeciras đã 

triển khai một giải pháp tương tự cho các ứng dụng  tương tự. 

Đối với phân tích dữ liệu, Spotfire là một nền tảng phân tích thông 

minh hơn giúp xác định các mẫu thú vị. Nó cũng cung cấp hướng 

dẫn để khám phá sâu hơn và trao quyền cho người dùng với các 

biểu thức và chức năng dữ liệu tùy chỉnh. Sự hỗ trợ của nó cho 

các công cụ đi kèm Python và R cho phép chúng viết các tập lệnh. 

Nó cũng hỗ trợ phân tích thời gian thực và kết hợp dữ liệu lịch sử 

và truyền trực tuyến. Phần mềm này xác định lại trí tuệ kinh doanh.  

Phân tích độ trễ của kiến trúc quản lý sức mạnh 

học sâu được đề xuất (DLA-PM) so với phương 

pháp STLF hiện có 



DLA-PM được đề xuất có hai lợi ích chính: khả năng chịu lỗi và 

tăng hiệu suất. Kiến trúc khả năng chịu lỗi của nó sử dụng đơn vị 

xử lý sản phẩm chấm (DPU) và mảng tính toán 2-D cổ điển. HyCA 

cho phép xử lý chịu lỗi vì nó tính toán lại các hoạt động trong PE bị 

lỗi. Mảng điện toán 2-D cổ điển yêu cầu tính toán tuần tự các tính 

năng đầu ra. Kiến trúc được đề xuất dựa trên việc học tập và đào 

tạo có khả năng chịu lỗi. 

Kiến trúc DLA-PM được đề xuất có hai giai đoạn chính: giai đoạn 

tiền xử lý và giai đoạn mã hóa tự động giảm. Trong giai đoạn đầu 

tiên, các đầu vào chuẩn hóa được ánh xạ tới lớp ẩn đầu tiên dưới 

dạng -. Sau đó, các đặc tính phân rã của vectơ X được ngẫu nhiên 

hóa, tức là sử dụng mặt nạ không. Vectơ sau đó được mã hóa 

trong một mã ẩn H, được tính bằng cách sử dụng Eq. 2.  

Kiến trúc DLA-PM được đề xuất có một sơ đồ tính toán ngẫu nhiên 

sử dụng hệ số nhân SC để thực hiện chức năng. Ngoài ra, một 

mạng phân loại bitonic thực hiện chức năng tích lũy-kích hoạt. Do 

đó, đầu ra của mạng phụ thuộc vào số lượng bit trong đầu vào. Đầu 

ra của nó đại diện cho một trong ba giá trị có thể có: +1, -1 hoặc 0. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng phân tích hiệu suất của 

DLA-PM được đề xuất so với phương pháp STLF hiện có. Một DLA 

thông thường có hai thành phần: DPU và ORF. DPPU có thể tính 

toán lại đầu vào và thực hiện tính toán đặc điểm đầu ra, trong khi 

phương pháp STLF chỉ chấp nhận một PE bị lỗi.  

DLA-PM cũng sử dụng mô hình hỗn hợp Bayes. Nó sử dụng cây 

quyết định để tính toán song song và dùng thuật toán tối đa hóa kỳ 

vọng. Các nhà nghiên cứu đã so sánh hai cách tiếp cận bằng cách 

phân tích dữ liệu về độ trễ chuyến bay. Các tác giả báo cáo rằng 

kiến trúc DLA-PM được đề xuất hiệu quả hơn trong việc xử lý nhu 

cầu điện năng. Tuy nhiên, đã quan sát thấy thời gian trễ tương tự. 

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng mã thấp / 

không mã 



Việc sử dụng các nền tảng mã thấp / không mã để phát triển các 

ứng dụng thành phố thông minh đang là xu hướng ngày càng tăng 

và không có gì đáng ngạc nhiên khi nhu cầu công nghệ đang vượt 

quá khả năng cung cấp hiện có. Các nền tảng mã thấp có tiềm 

năng dân chủ hóa công nghệ trong doanh nghiệp, trao quyền cho 

nhân viên viết mã của riêng họ. Sự dân chủ hóa công nghệ này là 

rất quan trọng trong thời đại kỹ thuật số, khi các tổ chức phải chạy 

đua để bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng và 

người lao động. 

Nền tảng mã thấp / không mã cho phép phát triển ứng dụng nhanh 

chóng, cho phép các doanh nghiệp tận dụng các nhà phát triển 

công dân và mở rộng khả năng kỹ thuật của họ. Tuy nhiên, cần lưu 

ý một số điểm chính khi xem xét các nền tảng ít mã / không mã. 

Đầu tiên, các nhà phát triển nên biết về việc khóa nhà cung cấp. 

Đây là một rủi ro khi một công ty trở nên phụ thuộc vào một nền 

tảng đến mức sẽ rất khó khăn để chuyển sang một nền tảng khác. 

Để tránh bị khóa nhà cung cấp, hãy ghi lại các hoạt động và giữ 

cho các lớp dữ liệu và quy trình làm việc riêng biệt.  

Thứ hai, các nền tảng mã thấp / không mã sẽ giúp các thành phố 

tự quản tăng năng suất. Các nền tảng mã thấp sẽ cho phép các 

phòng ban chuyển đổi nhân viên của họ thành các nhà phát triển 

công dân, xây dựng các ứng dụng đơn giản có lợi cho công dân. 

Và bởi vì các nền tảng không mã không yêu cầu mã hóa, các quan 

chức thành phố thông minh sẽ có thể tập trung vào các vấn đề cấp 

bách hơn, chẳng hạn như cải thiện an toàn công cộng. Ngoài ra, 

các ứng dụng thành phố thông minh sẽ trở nên hiệu quả hơn và 

tiết kiệm chi phí hơn. 

Thứ ba, khả năng mở rộng của các nền  tảng mã thấp là một tính 

năng quan trọng. Gần 13% người dùng tiềm năng do dự trong việc 

triển khai các nền tảng mã thấp vì lo ngại về bảo mật và khả năng 

mở rộng. Nhưng những lo ngại này là không có cơ sở. Với các nền 

tảng mã thấp, quá trình triển khai có  thể nhanh hơn và dễ dàng 

hơn. Những lợi ích hiệu quả về chi phí của các nền tảng mã thấp 

sẽ nhanh chóng rõ ràng. 



Triển khai các yếu tố nhận thức trong kiến trúc IoT 
Các ứng dụng IoT ngày càng trở nên phức tạp và nhu cầu về các 

kiến trúc mới lớn hơn bao giờ hết. Để phù hợp kiến trúc với nhu 

cầu của ứng dụng, điều quan trọng là phải hiểu cách các yếu tố 

nhận thức phù hợp với kiến trúc IoT. Các tác giả so sánh ECA-IoT 

theo các thuộc tính tương ứng của chúng. Ví dụ: kiến trúc dựa trên 

vị trí dữ liệu hướng đến việc xử lý các vấn đề về quản lý dữ liệu 

IoT và phân tích dữ liệu lớn, trong khi kiến trúc dựa trên bảo mật 

tập trung vào việc bảo mật mạng IoT. Hơn nữa, thuộc tính ca sử 

dụng mô tả ca sử dụng, với các ví dụ bao gồm thành phố thông 

minh và sức khỏe.  

Để tạo ra các thành phố thông minh, cơ sở hạ tầng đô thị tiên tiến 

là cần thiết. Bằng cách triển khai các công nghệ thông minh, các 

thành phố có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. 

Các ngôi nhà thông minh dần dần có nhiều đối tượng được kết nối, 

bao gồm bộ điều nhiệt, khóa cửa thông minh và hệ thống báo động 

thông minh. Hơn nữa, các thành phố đang ngày càng tích hợp các 

thiết bị IoT vào các ngôi nhà, nơi chúng có thể được tích hợp vào 

hệ thống an ninh của ngôi nhà. Kiến trúc IoT có thể giúp người dân 

cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm sự phụ thuộc của 

họ vào nhân công. 

Cuối cùng, các kiến trúc IoT phải có khả năng mở rộng quy mô và 

cần có một mạng tiêu chuẩn hóa để hỗ trợ dòng thiết bị IoT. May 

mắn thay, hiện có sẵn một số tổ chức toàn cầu để chuẩn hóa các 

thông tin liên lạc cần thiết cho IoT. Liên minh Viễn thông Quốc tế, 

Viện Kỹ sư Điện và Điện tử, Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật 

Internet và Hiệp hội Internet Công nghiệp là một trong những cơ 

quan đang làm việc để phát triển và triển khai các tiêu chuẩn và 

giao thức IoT. 

Trong IoT, các yếu tố nhận thức đóng một vai trò quan trọng. 

Ngoài việc cải thiện bảo mật, các yếu tố nhận thức có thể cải thiện 

hiệu quả năng lượng và giảm độ trễ. Ví dụ, các ứng dụng nhà 

thông minh yêu cầu quản lý năng lượng và ánh sáng thông minh. 



Đường phố thông minh giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng 

lượng và cải thiện độ an toàn, trong khi quản lý giao thông thông 

minh có thể làm cho đường hiệu quả hơn. IoT cũng mang lại lợi ích 

cho nông nghiệp. Cảm biến thông minh giúp nông dân giám sát cây 

trồng của họ trong nhà kính và ngăn ngừa dịch bệnh cho cây trồng.  


