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GS.TSKH Nguyễn Văn Khang
Trường Đại học Thuỷ lợi

đám mây. Một cách đơn giản IoT 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.
Cơ điện tử và robotics có vai trò mũi nhọn
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong các lĩnh vực khoa học này tin học và
số hóa có một vai trò hết sức cốt lõi. Vì vậy,
trong báo cáo này chúng tôi trình bày một số
phát triển gần đây của Cơ điện tử và Robotics
trong mối quan hệ với các thành tựu khác của
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TÓM TẮT

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang diễn ra dựa vào kỹ thuật số với các đột
phá mới về Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám
mây, Dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật,
công nghệ nano, robotics…
Trí tuệ nhân tạo (AI-Artifical Intelligence)
được xem như là một ngành khoa học và
công nghệ dựa trên nền tảng của tin học, sinh
học, triết học, ngôn ngữ học, toán học và kỹ
thuật. Thuật ngữ điện toán đám mây (Cloud
Computing) ra đời vào năm 2007. Điện toán
đám mây là loại hình trong đó thông tin được
lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên
internet và chỉ được lưu trữ tạm thời ở các
máy khách, bao gồm máy tính cá nhân, hệ
máy tính của các trung tâm… Thông qua
điện toán đám mây, người sử dụng có thể
truy cập đến bất kỳ tài nguyên nào tồn tại
trong “đám mây” tại bất kỳ thời điểm nào và
từ bất kỳ đâu thông qua hệ thống internet. Dữ
liệu lớn (Big Data) là một thuật ngữ chỉ một
tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các
ứng dụng truyền thống không xử lý được,
bao gồm các công tác phân tích, thu thập,
giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ,
truyền nhận thông tin, v.v… Internet kết nối
vạn vật (IoT-Internet of Things) được hiểu là
mạng lưới thiết bị kết nối internet, được phát
triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây,
công nghệ vi cơ điện tử internet và điện toán
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