
Ứng dụng y sinh tại các thành phố thông minh 

Cơ sở hạ tầng tại các thành phố thông minh sẽ bao gồm nhiều thiết 

bị thông minh có khả năng cảm biến và định tuyến dữ liệu có thể 

được giao tiếp với nhau thông qua các giao thức khác nhau. Các 

thiết bị này sẽ có thể cung cấp các dịch vụ sáng tạo cho cư dân.   

Công việc cần làm sáng tỏ tiềm năng của internet di động, điện toán 

đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin hiện 

đại. Các ứng dụng y sinh trong các thành phố thông minh có thể là 

một lĩnh vực trọng tâm đáng kể của các thành phố thông minh này.  

Theo dõi sức khỏe 
Một ứng dụng y sinh theo dõi sức khỏe là một ví dụ điển hình về 

một ứng dụng như vậy trong không gian thành phố thông minh.  Hệ 

thống theo dõi bệnh nhân từ xa sử dụng các cảm biến và dịch vụ 

đám mây để theo dõi các dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân từ 

xa. Tuy nhiên, hệ thống này không thể xử lý các tình huống khẩn 

cấp và là một ứng viên sáng giá để cải tiến. Hiện tại, có rất ít 

nghiên cứu về các ứng dụng y sinh theo dõi sức khỏe trong các 

thành phố thông minh và không rõ sẽ mất bao lâu để đạt được mức 

độ chính xác và phổ thông mong muốn. 

Để theo dõi sức khỏe thông qua IoT, bạn sẽ cần một cảm biến 

không dây có thể được đặt trên các vật thể thông m inh khác nhau.  

Thiết bị có thể kết nối với mạng lưới IoT và gửi dữ liệu y tế thiết 

yếu đến các đối tượng từ xa. Các đối tượng từ xa này có thể là bất 

kỳ thiết bị điện tử thông minh nào.  Dữ liệu từ các cảm biến này có 

thể được xử lý và phân tích bởi bác sĩ y tế, người sau đó có thể sử 

dụng thông tin này để lập kế hoạch điều trị thích hợp.  Phương pháp 

này có khả năng cứu sống bệnh nhân.  

Hệ thống theo dõi sức khỏe dựa trên điện thoại thông minh có thể 

sử dụng camera để thu thập dữ liệu và chuyển đổi nó thành PPG 

để đo nhịp tim và độ bão hòa oxy. Nó cũng có thể ghi lại biểu đồ 

bằng micrô và chuyển đổi nó thành một giá trị có thể đo được.  Ứng 

dụng điện thoại thông minh xác định xem một vị trí nhất định có 



khả thi cho thiết bị hay không.  Trong trường hợp tín hiệu PPG và 

PCG, đồng bộ hóa không được xử lý. 

Internet of Things đang giúp cho việc theo dõi và cải thiện sức khỏe 

thông minh trở nên khả thi. Kết nối nhiều thiết bị thông minh khác 

nhau với Internet, các thiết bị này có thể thu thập dữ liệu và thực 

hiện một loạt các chức năng. Với phần cứng và phần mềm IoT phù 

hợp, các hệ thống theo dõi và cải thiện sức khỏe thông minh có thể 

theo dõi sức khỏe của bệnh nhân.  Các hệ thống này cũng có thể 

cho phép chia sẻ dữ liệu giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho phép chẩn 

đoán bệnh nhanh chóng. Ngoài việc theo dõi bệnh nhân từ xa, các 

thiết bị dựa trên IoT có thể được cấy ghép vào cơ thể.  

Những tiến bộ mới nhất trong công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang 

cho phép chăm sóc sức khỏe thông minh.  Những công nghệ này 

cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí cho công chúng mà 

không ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc.  Việc thực hiện chăm 

sóc sức khỏe thông minh ngày càng trở nên quan trọng, vì nó ngày 

càng trở thành một phần quan trọng của môi trường thành phố 

thông minh. Có rất nhiều lợi ích liên quan đến công nghệ này. Dưới 

đây là một vài ứng dụng y sinh theo dõi sức khỏe phổ biến nhất 

trong các thành phố thông minh. 

Cặp song sinh kỹ thuật số 
Với việc sử dụng Internet vạn vật (IoT) ngày càng tăng, bạn có thể 

tạo và duy trì biểu diễn ảo của một đối tượng hoặc quy trình.  Cặp 

song sinh kỹ thuật số kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và 

phân tích tiên tiến để tạo ra các đại diện kỹ thuật số mạnh mẽ của 

các thực thể vật lý. Những mô hình như vậy cho phép đưa ra quyết 

định mà không cần phải xáo trộn sản phẩm gốc. Lợi ích của các 

cặp song sinh kỹ thuật số là vô tận.  Đọc để tìm hiểu thêm về lợi ích 

của các cặp song sinh kỹ thuật số trong các thành phố thông minh.  

Những mô hình này có thể được tạo ra theo nhiều cách khác 

nhau. Chúng có thể giúp các thành phố lập kế hoạch hệ thống giao 

thông, chuẩn bị cho lũ lụt và cảnh báo người đi bộ về mức độ ô 

nhiễm cao. Chính quyền Andhra Pradesh hiện đang xây dựng thành 



phố song sinh kỹ thuật số đầu tiên ở Amaravati, Ấn Độ.  Sử dụng các 

mô hình này, các quan chức chính phủ sẽ có thể quản lý quá trình 

xây dựng, giám sát tiến độ của dự án, đánh giá kế hoạch thiết kế và 

dự đoán cách các tòa nhà và hệ thống sẽ phản ứng với môi trường.  

Cặp song sinh kỹ thuật số cũng có thể được sử dụng để cải thiện 

chẩn đoán và tiên lượng. Ngày nay, có nhiều loại thiết bị và dịch 

vụ quản lý sức khỏe có thể được sử dụng để cải thiện chăm sóc y 

tế. Những ứng dụng của công nghệ song sinh kỹ thuật số này có 

thể thay đổi cách mọi người sống và làm việc trong tương lai.  Bằng 

cách trao quyền cho bệnh nhân thông tin chính xác và cập nhật, họ 

có thể cách mạng hóa cách chúng ta cung cấp dịch vụ chăm sóc 

cho công dân của mình. 

Phát triển các thành phố thông minh tích hợp công nghệ song sinh 

kỹ thuật số là điều cần thiết. Nó sẽ tăng tính khả dụng của dữ liệu 

và dễ dàng cách các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu.  Chìa khóa 

thành công trong ngành công nghiệp mới này là sự lãnh đạo của địa 

phương. Các thành phố muốn tận dụng tốt nhất các cặp song sinh 

kỹ thuật số nên làm việc với các đồng nghiệp để phát triển các hệ 

thống có thể tương tác, hỗ trợ cộng đồng thực hành và xây dựng hỗ 

trợ quốc gia cho công nghệ. Họ nên đầu tư vào các thiết bị hỗ trợ 

công nghệ sẽ giúp các mô hình này dễ sử dụng hơn trong tương lai.  

Công nghệ song sinh kỹ thuật số đã xuất hiện được một thời gian, 

nhưng gần đây nó mới trở thành một xu hướng của ngành.  Michael 

Grieves đã trình bày một nguyên mẫu của mô hình PLM cho ngành 

công nghiệp. Mô hình này bao gồm các khái niệm về không gian vật 

lý và ảo, biểu diễn kỹ thuật số của đối tượng vật lý, và tất cả các 

khía cạnh khác của công nghệ song sinh kỹ thuật số. Tuy nhiên, có 

rất nhiều ứng dụng thương mại trong các thành phố thông 

minh. Bài báo này nêu bật một số ứng dụng này trong thực tế. 

Tiếp cận các bác sĩ chuyên khoa 
Sử dụng công nghệ nhúng, các thành phố thông minh có thể cải 

thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Theo một cuộc 

khảo sát do Plextek thực hiện, 76% dân số quan tâm đến sức khỏe 



của những người thân cao tuổi của họ, đặc biệt là những người 

sống một mình. Một số người trong số những người này có thể 

không báo cáo các triệu chứng của bệnh tật hoặc xấu hổ khi tìm 

cách điều trị, do đó, việc tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa 

thường bị hạn chế. Thành phố thông minh có thể giúp giải quyết 

vấn đề này bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tích hợp, 

cho phép người dân nhanh chóng tìm kiếm điều trị và đưa ra quyết 

định sáng suốt. 

Các vấn đề về quyền riêng tư 
Sự phát triển của các thành phố thông minh đã mở ra nhiều cơ hội 

cho người dân giao tiếp với chính phủ của họ và tiếp cận với các 

dịch vụ khác nhau. Mặc dù những phát triển này đã mang lại 

những lợi ích như chất lượng cuộc sống được cải thiện và sự thịnh 

vượng về kinh tế, nhưng chúng cũng đặt ra một số thách thức về 

quyền riêng tư và an ninh. Quyền riêng tư và bảo mật của thông tin 

cá nhân trong các thành phố thông minh phải được xem xét cẩn 

thận để duy trì lòng tin của công chúng.  Có một số vấn đề đạo đức 

và pháp lý cần xem xét, chẳng hạn như quyền riêng tư của thông 

tin cá nhân được thu thập bởi thành phố thông minh.  

Trong khi các thành phố thông minh ngày càng trở nên tiên tiến 

hơn, việc cân bằng các mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật 

là một thách thức đang diễn ra.  Ví dụ: Thành phố Kansas đang thử 

nghiệm việc sử dụng các ki-ốt kỹ thuật số để cung cấp cho người 

dân thông tin về các điểm tham quan địa phương, phương tiện 

công cộng cũng như các giao dịch và khuyến mãi nhà hàng.  Tuy 

nhiên, các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật của các ki -ốt này 

cần phải được giải quyết trước khi chúng được thực hiện đầy 

đủ. Hơn nữa, các ki-ốt này có khả năng thu thập nhiều thông tin về 

công dân hơn mức họ có thể chia sẻ một cách an toàn với các nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dữ liệu của họ cũng có thể 

chứa nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết.  

Một mối quan tâm quan trọng là tính bảo mật của các ứng dụng y 

sinh. Trong khi các công nghệ IoT được kết nối với internet, mỗi 



người dùng được liên kết với một máy chủ cụ thể.  Điều này có 

nghĩa là các dịch vụ bảo mật của các ứng dụng này có thể xâm 

phạm quyền riêng tư của bệnh nhân.  Do đó, cần phải tạo ra một cơ 

quan quản lý tập trung có thể giám sát việc sản xuất các cảm biến 

này. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cần được thực hiện để phát triển 

các cảm biến phân hủy sinh học. 

Một đánh giá tài liệu gần đây về thành phố thông minh chỉ ra rằng 

các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đã không nhận 

được sự quan tâm có ý nghĩa. Tuy nhiên, các nghiên cứu này không 

phân tích đầy đủ các rủi ro và các vấn đề về quyền riêng tư liên 

quan đến các ứng dụng đó. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích 

lấp đầy khoảng trống này. Ngoài ra, nó cũng xác định một số rủi ro 

liên quan đến thành phố thông minh.  Tuy nhiên, kết quả của nghiên 

cứu sẽ hữu ích cho sự phát triển của các thành phố thông minh. Tác 

động của những công nghệ này đối với sức khỏe là rất đáng kể.  

 


