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Phần I: Internet of things  
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Thuật ngữ “Internet of things” (viết tắt là IoT)

dạo gần đây xuất hiện khá nhiều và thu hút
nhiều sự quan tâm chú ý của thế giới công

nghệ. Vì sự bùng nổ của IoT trong tương lai sẽ

có tác động mãnh mẽ tới cuộc sống, công việc
và xã hội loài người.

Vấn đề đặt ra: Internet of things là gì
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 Internet of things đã manh nha từ khá lâu.

Tuy nhiên mãi đến năm 1999 cụm từ IOT

mới được đưa ra bởi Kevin Ashton – một

nhà khoa học ở đại học MIT, Hoa Kỳ.

 Câu hỏi đặt ra: Internet of things là gì?
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Có thể định nghĩa:

 Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối

Internet viết tắt là IoT (Internet of Things) là một kịch bản của thế

giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh

của riêng mình, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông

tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác

trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính.

 IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ

vi cơ điện tử Internet và điện toán đám mây. Nói đơn giản là một tập

hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế

giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó.
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Hay hiểu một cách đơn giản

IOT là tất cả các thiết bị có

thể kết nối với nhau. Việc

kết nối có thể thực hiện

qua Wi-Fi, mạng viễn

thông băng rộng (3G, 4G),

Bluetooth, hồng ngoại…

Các thiết bị có thể là điện

thoại thông minh, máy pha

cafe, máy giặt, tai nghe,

bóng đèn, bàn là, nồi cơm

điện, oto, moto, và nhiều

thiết bị khác.
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2. Ứng dụng của IOT
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IoT có ứng dụng rộng lớn vô cùng, có thể kể ra một 

số lĩnh vực như sau:

 Quản lí chất thải

 Quản lí và lập kế hoạch quản lí đô thị

 Quản lí môi trường

 Phản hồi trong các tình huống khẩn cấp

 Mua sắm thông minh

 Quản lí các thiết bị cá nhân

 Đồng hồ đo thông minh

 Tự động hóa ngôi nhà

 Học tập trực tuyến

 ………………………………..



Ví dụ IoT trong lĩnh vực y tế
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 Trong lĩnh vực y tế, Thiết bị IoT có thể

được sử dụng để cho phép theo dõi sức

khỏe từ xa và hệ thống thông báo khẩn

cấp. Các thiết bị theo dõi sức khỏe, theo

dõi sự dao động huyết áp và nhịp tim,

nhằm phòng ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ

 Điều mà IoT muốn hướng đến là giải

quyết vấn đề thu thập dữ liệu bệnh nhân.

Đã đến lúc các cơ sở chăm sóc sức khỏe

xóa bỏ phương thức thu thập thủ công,

thay vào đó là quá trình tự động hóa kết

quả ghi nhận của các thiết bị điện tử. Điều

này sẽ tối thiểu hóa nguy cơ lỗi, đồng

nghĩa với tăng hiệu quả, giảm chi phí và

cải thiện chất lượng.điều trị bệnh.



3. Dự Báo sự phát triển của IoT
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Cisco, nhà cung cấp giải pháp và thiết bị mạng hàng đầu

hiện nay dự báo: Đến năm 2021, sẽ có khoảng 50 tỷ đồ

vật kết nối vào Internet, thậm chí con số này còn gia tăng

nhiều hơn nữa. IoT sẽ là mạng khổng lồ kết nối tất cả

mọi thứ, bao gồm cả con người và sẽ tồn tại các mối

quan hệ giữa người và người, người và thiết bị, thiết bị

và thiết bị. Một mạng lưới IoT có thể chứa đến 50 đến

100 nghìn tỉ đối tượng được kết nối và mạng lưới này có

thể theo dõi sự di chuyển của từng đối tượng. Một con

người sống trong thành thị có thể bị bao bọc xung quanh
bởi 1000 đến 5000 đối tượng có khả năng theo dõi.



IoT trong tương lai
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Nhiều công ty như: Cisco, Intel và Qualcomm tài trợ khởi nghiệp cho IoT vì

Tiềm năng hưởng lợi từ việc đầu tư vào IoT rất lớn, đáng để cho các hãng

công nghệ khổng lồ đầu tư mạo hiểm. Trong năm 2014, Intel kiếm hơn 2 tỷ

USD từ Internet of Things.

Những con số dự báo sau khẳng định IOT là xu hướng của tương lai

Vì thế, Internet of Thing đang là chìa khóa của thành công trong tương lai.

Dự báo Internet of Things đến năm 

2021:

+ 4 tỷ người kết nối với nhau

+ 4 ngàn tỷ USD doanh thu

+ Hơn 25 triệu ứng dụng

+ Hơn 25 tỷ hệ thống nhúng và hệ 

thống thông minh

+ 50 ngàn tỷ Gigabytes dữ liệu



Phần II: Cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư (Industry 4.0)
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1. Khái niệm Industry 4.0

 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) lần đầu tiên

được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao

được chính phủ Đức thông qua vào năm 2012.

 Theo GS. chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Industry 4.0 là một thuật

ngữ bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ

liệu và chế tạo. Industry 4.0 được định nghĩa là “một cụm thuật ngữ cho

các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị” đi cùng với

các hệ thống vật lý trong không gian ảo, IoT và Internet của các dịch

vụ.
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Industry 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo
ra các nhà máy thông minh. Trong các nhà máy
thông minh này, các hệ thống vật lý không gian
ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một
bản sao ảo của thế giới vật lý. Với IOT, các hệ
thống vật lý không gian ảo này tương tác với
nhau và với con người theo thời gian thực, và
thông qua Internet của các dịch vụ thì người
dùng sẽ được tham gia vào chuỗi giá trị thông
qua việc sử dụng các dịch vụ này.



2. Sự phát triển của cách mạng công 
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 Cuộc cách mạng
công nghiệp đầu
tiên trải dài từ năm
1760 đến khoảng
năm 1840, được bắt
đầu bằng việc xây
dựng các tuyến
đường sắt và phát
minh ra động cơ hơi
nước, mở ra một kỷ
nguyên mới trong
lịch sử nhân loại –
kỷ nguyên sản xuất
cơ khí.
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 Cuộc cách mạng
công nghiệp lần
thứ hai được bắt
đầu vào cuối thế
kỷ 19 và đầu thế
kỷ 20, với sản
xuất hàng loạt,
được thúc đẩy bởi
sự ra đời của điện
và các dây chuyền
lắp ráp.
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 Cuộc cách mạng công

nghiệp lần thứ ba bắt đầu

vào những năm thập niên

1960 và thường được gọi

là cuộc cách mạng máy

tính hay cách mạng số bởi

vì nó được xúc tác bởi sự
phát triển của chất bán

dẫn, siêu máy tính (thập

niên 1960), máy tính cá

nhân (thập niên 1970 và

1980) và Internet (thập

niên 1990).
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 Ngày nay chúng ta đang ở giai

đoạn đầu của Cuộc cách mạng

công nghiệp lần thứ tư. Industry

4.0 đã bắt đầu vào thời điểm

chuyển giao sang thế kỷ này và

xây dựng dựa trên cuộc cách

mạng số, đặc trưng bởi Internet

ngày càng phổ biến và di động,

bởi các cảm biến nhỏ và mạnh

mẽ hơn với giá thành rẻ hơn, bởi

trí tuệ nhân tạo và “học máy”.

 Các công nghệ số với phần cứng

máy tính, phần mềm và hệ thống

mạng đang trở nên ngày càng

phức tạp hơn, được tích hợp

nhiều hơn và vì vậy đang làm

biến đổi xã hội và nền kinh tế

toàn cầu.



3. Lợi ích của cách mạng công nghiệp
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Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra các lợi ích hết sức to lớn.

Người tiêu dùng dường như được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc cách mạng

công nghệ này. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra các sản

phẩm và dịch vụ mới với chi phí không đáng kể phục vụ người tiêu dùng. Gọi

taxi, đặt vé máy bay, mua một sản phẩm, thực hiện thanh toán, nghe nhạc hay

xem phim đều có thể được thực hiện từ xa. Internet, điện thoại thông minh và

hàng ngàn các ứng dụng đang làm cho cuộc sống của con người trở nên dễ

dàng hơn và năng suất hơn. Chỉ đơn giản với một thiết bị như một máy tính

bảng, chúng ta có thể đọc sách, lướt web và thông tin liên lạc, sở hữu khả

năng xử lý tương đương với 5.000 máy tính để bàn của 30 năm trước, với chi

phí lưu trữ thông tin gần như bằng không (ngày nay lưu trữ 1GB một năm có

chi phí trung bình nhỏ hơn 0,03 USD, so với hơn 10.000 USD thời điểm cách

đây 20 năm).



4. Các xu hướng lớn

18

 Vô số tổ chức đã sử dụng các công nghệ khác nhau sẽ thúc
đẩy Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Những đột phá
khoa học và công nghệ mới dường như là vô hạn, diễn ra
trên rất nhiều mặt khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau.

 Tất cả những phát triển mới và các công nghệ mới đều có
đặc điểm chung: chúng tận dụng sức mạnh lan tỏa của số
hóa và công nghệ thông tin.

 Các xu thế lớn của công nghệ có thể được chia thành 3
nhóm: vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Cả ba đều liên quan
chặt chẽ với nhau và với các công nghệ khác để đem lại lợi
ích cho nhau dựa vào những khám phá và tiến bộ của từng
nhóm.
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4.1. Vật lý

Có bốn đại diện chính của xu hướng lớn về phát triển công 

nghệ, dễ dàng nhận thấy nhất là:

 Xe tự lái.

 Công nghệ in 3D.

 Robot cao cấp.

 Vật liệu mới.



4. Các xu hướng lớn 
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4.2 Kỹ thuật số

Từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự hội tụ giữa ứng

dụng vật lý và ứng dụng kỹ thuật số là sự xuất hiện Internet

của vạn vật (Internet ofThings, IoT).

4.3. Sinh học

Công nghệ mới sẽ giúp chúng ta có khả năng tùy biến cơ thể
bằng cách sửa lại DNA. Đặt những vấn đề đạo đức qua một

bên, sinh học tổng hợp sẽ phát triển hơn nữa, những tiến bộ
này sẽ không chỉ tác động sâu và ngay tức thì về y học mà còn

về nông nghiệp và sản xuất nhiên liệu sinh học.
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Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xác định 21
sản phẩm công nghệ sẽ định hình tương lai kỹ thuật số và
thế giới siêu kết nối. Đó là những sản phẩm mà mọi người
kì vọng sẽ xuất hiện trong 10 năm bắt nguồn từ những thay
đổi sâu sắc của Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Đó là:

 10% dân số mặc quần áo kết nối với internet.

 90% dân số có thể lưu trữ dữ liệu không giới hạn và miễn
phí (có kèm quảng cáo).

 1 nghìn tỷ cảm biến kết nối với internet.

 Dược sĩ robot đầu tiên ở Mỹ.

 10% mắt kính kết nối với internet.
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 80% người dân hiện diện số trên internet.

 Chiếc ô-tô đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng công
nghệ in 3D..

 5% sản phẩm tiêu dùng được sản xuất bằng công nghệ in 
3D.

 90% dân số dùng điện thoại thông minh.

 90% dân số thường xuyên truy cập internet.

 10% xe chạy trên đường ở Mỹ là xe không người lái..

 30% việc kiểm toán ở công ty được thực hiện bằng trí tuệ
nhân tạo.

 Lần đầu tiên chính phủ thu thuế qua một blockchain.

 Thành phố đầu tiên với hơn 50.000 người không có đèn
giao thông.
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