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Các công nghệ được sử dụng, những thách thức 
hàng đầu và các khuyến nghị trong tương lai 

Ý nghĩa của thành phố thông minh bao hàm sự tích hợp của cấu trúc con 

hiện tại với công nghệ thông tin và truyền thông mới để tạo ra một hệ 

thống toàn diện các dịch vụ đô thị hiệu quả. Thành phố thông minh là thành 

phố kết nối hạ tầng vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng xã hội và 

hạ tầng kinh doanh để tăng cường trí tuệ tập thể của thành phố. Thành 

phố thông minh là một thành phố khổng lồ, phức tạp và phụ thuộc vào các 

công nghệ phải đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề kỹ thuật, kinh tế, 

chính trị và xã hội. Kinh tế và đầu tư, các yêu cầu luôn thay đổi của các cá 

nhân, sự hợp tác của các bên liên quan, sự hợp tác thân thiện với người 

dùng, an toàn và an ninh là những ví dụ về các vấn đề và thách thức mà 

thành phố thông minh phải đối mặt.  

Nhìn chung, có sáu lĩnh vực mà các thành phố có thể trở nên thông minh 

hơn: chính phủ thông minh, người dân thông minh, nền kinh tế thông minh, 

giao thông thông minh, môi trường thông minh và cuộc sống thông minh. 

Thành phố thông minh cung cấp các yêu cầu của doanh nghiệp, người dân 

và các tổ chức bằng cách cung cấp các dịch vụ phù hợp và hiệu quả. Các 

dịch vụ đô thị có thể được mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như 

môi trường, giao thông, y tế, du lịch, quản lý năng lượng và an toàn cho 

gia đình. Bất chấp những lợi ích của việc phát triển thành phố thông minh 

đối với người dân, doanh nghiệp, môi trường, v.v., những thành phố này 

đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh mạng gây khó khăn cho 

việc tạo ra sự trưởng thành về an ninh ở chúng.  

Trong một thành phố thông minh, hành động dễ bị tổn thương của một cá 

nhân hoặc tổ chức có thể khiến toàn bộ thành phố gặp rủi ro. Thành phố 

phức tạp này cũng là một thách thức quan trọng đối với các cuộc điều tra 

của tòa án kỹ thuật số. Đảm bảo an ninh trong một thành phố thông minh 

có nghĩa là duy trì dữ liệu và mạng lưới khỏi bất kỳ cuộc tấn công và hành 



động xấu nào. An ninh mạng của phần mềm và phần cứng dành cho thành 

phố thông minh thường không được các nhà cung cấp của họ đánh giá.  

Do đó, việc sử dụng các sản phẩm không an toàn như vậy có thể dẫn đến 

hệ thống chứa đầy dữ liệu giả, hệ thống bị dừng và hoạt động sai thông qua 

việc hack. Ngoài an ninh mạng, một vấn đề khác là bảo vệ quyền riêng tư và 

mối quan hệ của công dân với chính phủ. Khả năng xâm nhập quyền riêng 

tư của người dùng và việc thiếu an ninh mạng trong thành phố thông minh 

sẽ khiến việc sử dụng công nghệ này của người dùng trở nên đáng ngờ.  

Bước đầu tiên trong việc khắc phục các vấn đề an ninh mạng ở các thành 

phố thông minh và bảo vệ quyền riêng tư của công dân là xác định các 

thách thức và mối đe dọa an ninh mạng đối với quyền riêng tư của công 

dân. Nếu không nhận thức được những thách thức như vậy và đưa ra các 

giải pháp phù hợp, người ta không thể mong đợi việc thiết kế, triển khai và 

phát triển thành phố thông minh thành công. Mặt khác, theo số liệu do Liên 

hợp quốc công bố, dân số thế giới sẽ đạt khoảng 7,9 tỷ người vào cuối 

năm 2050. Người ta ước tính rằng khoảng 75% dân số thế giới sẽ sống ở 

các thành phố, và một số thành phố sẽ có dân số hơn 10 triệu người. 

Ngày nay, học sâu được sử dụng rộng rãi trên dữ liệu do các nhà nghiên 

cứu thu thập. Học sâu là một loại máy học và trí tuệ nhân tạo thực sự bắt 

chước cách trí óc con người sử dụng để học một chủ đề cụ thể và có 

nhiều ứng dụng trong thành phố thông minh. Học sâu có thể liên tục thu 

thập và giám sát thông tin và giúp hệ thống thích ứng với không gian mới.  

Học sâu là một nhánh của trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích cho mạng nơ-

ron đối với học máy. Trong những năm gần đây, so với các phương pháp 

học máy truyền thống, các chương trình thị giác máy tính đã đạt được 

những tiến bộ đáng kể trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robot và nhiều 

lĩnh vực khác so với các phương pháp học máy truyền thống.  

Mục đích của bài báo này là xác định và điều tra những thách thức của an 

ninh mạng trong các thành phố thông minh (theo học sâu), đồng thời xác 

định các giải pháp thiết thực và hiệu quả để giải quyết hoặc giảm thiểu tác 

động của những thách thức này. Về vấn đề này, các phần khác của bài 

báo này có cấu trúc như: 



 

 

Hình 1. Ứng dụng mô hình học sâu trong thành phố thông minh và an ninh 

mạng (Chen và cộng sự, 2021) 

Trong Phần thứ hai, sau khi giới thiệu về thành phố thông minh, các cơ 

chế và thành phần của nó sẽ được giải thích chi tiết. Phần thứ ba đề cập 

đến tình hình an ninh mạng dựa vào mô hình học sâu trong các thành phố 

thông minh. Hình 1 mô tả việc sử dụng mô hình đó trong an ninh mạng 

dựa trên thành phố thông minh. Sau đó, đánh giá tài liệu về các thách thức 

an ninh mạng và các mối đe dọa đối với quyền riêng tư của người dùng 

trong các thành phố thông minh được cung cấp. Trong Phần thứ năm, các 

giải pháp chức năng hiệu quả trong việc duy trì an ninh mạng và quyền 

riêng tư của người dùng trong các thành phố thông minh được giải thích. 

Phần cuối cùng được dành để kết luận đề tài. 
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