
Đột phá với dữ liệu 
 

Dữ liệu là dầu mới và IoT đang cung cấp cho các tổ chức một lượng 

lớn dữ liệu. Blockchains có thể đột phá việc lưu trữ dữ liệu và 

COVID-19 là một ví dụ gần đây về sự cố đột phá với dữ liệu. Đọc 

tiếp để tìm hiểu những gì tiếp theo.  Trong bài viết này, tôi sẽ thảo 

luận về tầm quan trọng của dữ liệu và blockchain, cũng như thảo 

luận về cách IoT có thể đột phá các ngành công nghiệp hiện 

tại. Trong tương lai, Blockchains thậm chí có thể thay thế các hệ 

thống lưu trữ dữ liệu hiện có.  

Dữ liệu là dầu mới 

Là một nguồn tài nguyên, dầu mỏ là một trong những tài nguyên quý 

giá nhất của nhân loại. Tuy nhiên, khi cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư đến gần, các nguồn lực mới như dữ liệu đang trở nên 

thiết yếu. Dữ liệu có giá trị hơn vô hạn khi được xử lý.  Với tính chất 

tức thời, nó có thể được phân tích và sử dụng để đưa ra các quyết 

định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược.  Có thể xử lý một lượng lớn 

dữ liệu với chi phí rất thấp. Do đó, dữ liệu bây giờ là dầu mới. 

Đối với nhiều tổ chức, nhu cầu về dữ liệu là rấ t cao. Ví dụ, ngành 

công nghiệp dầu khí đã trở nên thành thạo trong việc sửa chữa các 

giàn khoan của mình và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chuỗi thời 

gian khổng lồ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đã phải vật lộn để 

sử dụng dữ liệu này cho việc ra quyết định quan trọng. Trên thực tế, 

Bain & Co. ước tính rằng phân tích theo hướng dữ liệu có thể thúc 

đẩy sản xuất từ sáu đến tám phần trăm. Mặt khác, tỷ lệ thu hồi trung 

bình trong sản xuất dầu khí là ba mươi đến bốn mươi phần trăm.  

Chìa khóa để tận dụng dữ liệu là xây dựng cơ sở hạ tầng của các 

trung tâm nội bộ xuất sắc để quản lý và sử dụng dữ liệu.  Điều này 

sẽ giúp các nhà quảng cáo tập trung vào dữ liệu của bên thứ nhất 

và phương pháp tiếp cận khách hàng là trên hết khi triển khai.  Bước 

tiếp theo trong việc tận dụng dữ liệu là xây dựng nền tảng dữ liệu 

cho tự động hóa tiếp thị, dịch vụ khách hàng lấy khách hàng làm 



trung tâm, dịch vụ kỹ thuật số và nền tảng bán hàng ABM.  Nhưng 

dữ liệu được thu thập phải có giá trị.  

Trong khi nền kinh tế dữ liệu là một  thị trường béo bở cho các 

công ty internet, thì việc các công ty này lấy dữ liệu miễn phí từ 

người dùng của họ đã gây ra một hậu quả đáng tiếc.  Họ không thể 

tính phí cho nó và sẽ ít lợi nhuận hơn.  Điều tương tự cũng có thể 

nói về phổ tần vô tuyến hoặc quyền về dữ liệu. Nếu không có giá 

thông tin kỹ thuật số, công ty sẽ không thể tạo ra dữ liệu có giá 

trị. Thay vào đó, thông tin sẽ nằm trong silo và không bao giờ được 

trích xuất. Vì vậy, cuối cùng, các công ty dựa trên dữ liệu thống trị 

thị trường không có độc quyền về đổi mới. Các công ty khác có thể 

có vị trí tốt hơn để khai thác nó. 

Trữ lượng dầu mỏ của thế giới đang cạn kiệt nên việc khai thác trở 

nên khó khăn và tốn kém hơn. Nhưng dữ liệu có sẵn và khi công 

nghệ máy tính được cải thiện, dữ liệu ngày càng t rở nên dễ truy 

cập hơn. Khi nhiều hoạt động kinh doanh và giải trí được chuyển 

sang trực tuyến, các cảm biến ngày càng trở nên tinh vi hơn và dữ 

liệu đang tăng lên từng ngày.  Đã đến lúc tận dụng dữ liệu như một 

loại dầu mới cho sự gián đoạn. Hãy xem xét những lợi ích sau: 

IoT cung cấp cho các tổ chức lượng lớn dữ liệu 

Internet of Things là một tập hợp các mạng nhúng kết nối mọi 

người và mọi thứ ở bất kỳ đâu trên Trái đất.  Các mạng này sử 

dụng các giao thức Internet tiêu chuẩn để kết nối các thiết b ị và 

trao đổi dữ liệu. Internet of Things đã và đang thay đổi cách mọi 

người sống, làm việc và giải trí.  Công nghệ này đang giúp mọi 

người kết nối với mọi thứ trong thế giới của họ dễ dàng hơn, từ tủ 

lạnh đến ô tô của họ. Nó cũng có thể giúp các doanh nghiệp quản 

lý chuỗi cung ứng và hoạt động hậu cần của họ.  

Các công ty đã triển khai các cảm biến thông minh hỗ trợ IoT trên 

các tòa nhà của họ để theo dõi xếp hạng hiệu suất của nhân viên 

và tham gia vào công việc của họ. Dữ liệu này có thể giúp các nhà 

quản lý cải thiện cách họ quản lý nhân viên của mình, hoặc thậm 

chí phát triển các sản phẩm mới. Ví dụ, hệ thống Humanyze sử 



dụng các huy hiệu có chứa các cảm biến theo dõi năng suất làm 

việc. Nó cũng ghi lại giọng nói và phong cách nghe của mọi 

người. Nó sử dụng dữ liệu này để đưa ra quyết định tốt hơn và cải 

thiện công việc của họ. 

Cho dù một tổ chức sử dụng IoT để tăng năng suất, cải thiện dịch 

vụ khách hàng hay phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, nó có 

thể giúp họ đưa ra các quyết định thông minh hơn và cải thiện lợi 

nhuận của họ. Nó cũng có thể giúp họ triển khai các mô hình kinh 

doanh mới. Khả năng là vô tận. Với IoT, bạn có thể cải thiện hiệu 

quả và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình.  Công 

nghệ này là biên giới tiếp theo của kinh doanh.  Đã đến lúc bắt đầu 

khai thác công nghệ này. Nó có thể làm cho doanh nghiệp của bạn 

có giá trị hơn bao giờ hết. 

Các thiết bị IoT tạo ra một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc.  Những 

dữ liệu này thường được lưu trữ trên các địa điểm xa với băng 

thông Internet hạn chế. Để có được thông tin chi tiết hữu ích, các 

thiết bị này phải truyền dữ liệu thu thập được.  Điều này gây căng 

thẳng lớn cho các máy chủ đám mây.  Hơn nữa, họ phải nhanh 

chóng xử lý các tập dữ liệu lớn này và gửi cảnh báo đến các thiết 

bị IoT. Với việc sử dụng Dữ liệu lớn, các thiết bị IoT có thể tạo hồ 

sơ khách hàng chi tiết và dự đoán các hành vi trong tương lai.  

Internet of Things có thể giúp các doanh nghiệp tự động hóa quy 

trình và giảm chi phí bằng cách giảm lao động và chất thải.  Ví dụ, 

các cảm biến IoT có thể giám sát các thay đổi cấu trúc của các tòa 

nhà và cầu, và các doanh nghiệp tự động hóa gia đình có thể giám 

sát các hệ thống cơ điện trong nhà.  Dữ liệu được thu thập bởi các 

thiết bị IoT có thể giúp các công ty xây dựng thành phố thông minh  

và giảm thiểu năng lượng và chất thải.  Internet of Things sẽ tiếp 

tục phát triển và thay đổi cách thức kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Khi ngày càng có nhiều công ty nhận ra giá trị của các thiết 

bị được kết nối, IoT sẽ là một phần quan trọng trong tương  lai của 

doanh nghiệp và xã hội. 

Blockchain giúp đột phá quá trình lưu trữ dữ liệu 



Nếu các blockchains được chấp nhận thành công, chúng có thể 

làm đột phá đáng kể việc lưu trữ dữ liệu.  Hệ thống blockchain 

không liên quan đến một thực thể tập trung, cho phép người dùng 

kiểm soát dữ liệu của họ. Vì dữ liệu được phân phối giữa nhiều 

người dùng trong một mạng phi tập trung nên dữ liệu có thể được 

lưu trữ một cách an toàn và bảo mật.  Các hệ thống lưu trữ dữ liệu 

tập trung truyền thống là mục tiêu hấp dẫn đối với tin tặc và các 

đối thủ khác. Ngoài ra, sự cố cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu trung 

tâm có thể dẫn đến tổn thất lớn. 

Một trong những lĩnh vực đầu tiên bị đột phá bởi công nghệ 

blockchain là xử lý. Blockchains có thể thay thế các phương pháp 

tính toán truyền thống, chẳng hạn như CPU và các đơn vị xử lý đồ 

họa. Thay vào đó, chúng có thể thay thế các hệ thống lưu trữ dữ 

liệu. Các phương pháp xử lý truyền thống yêu cầu các thuật toán 

và mô hình hiệu suất cao, chẳng hạn như MapReduce, Spark và 

TensorFlow. Ví dụ, Ethereum đã cách mạng hóa chuỗi khối bằng 

cách giới thiệu các hợp đồng thông minh và các hình thức giao 

dịch khác. Ngày nay, nhiều dự án dựa trên blockchain sử dụng 

Ethereum làm nền tảng xử lý của họ.  

Điện toán đám mây là một lĩnh vực khác mà  blockchain có thể tạo 

ra một cuộc cách mạng. Lưu trữ đám mây phi tập trung sử dụng 

các máy bao gồm những người tham gia và ngăn chặn việc mất dữ 

liệu. Tuy nhiên, lưu trữ đám mây tập trung đắt hơn nhiều so với lưu 

trữ blockchain. Vì blockchain sử dụng không gian trống trên thiết bị 

của người dùng nên chúng có thể rẻ hơn 90% so với lưu trữ đám 

mây tập trung. Hơn nữa, không gian chưa sử dụng trên thiết bị của 

người dùng có thể được cho thuê bởi các cá nhân.  Bằng cách loại 

bỏ nhu cầu lưu trữ tập trung, các blockchains thậm chí có thể loại 

bỏ nhu cầu về trung tâm dữ liệu. 

Các phương pháp lưu trữ dữ liệu truyền thống không thể giữ an 

toàn cho dữ liệu nhạy cảm. Vì lý do này, các hệ thống tập trung rất 

dễ bị hack và tấn công. Tuy nhiên, blockchain là một công nghệ sổ 

cái phi tập trung có thể cung cấp các giao dịch an toàn, hiệu quả 

và có thể xác minh được. Một hệ thống blockchain chống giả mạo 



có thể lưu trữ dữ liệu trên một mạng lưới các nút mà không gặp rủi 

ro về bất kỳ dữ liệu nào. Công nghệ này cũng có thể thay đổi cách 

dữ liệu được lưu trữ và truy cập. 

Một lĩnh vực khác mà blockchain có thể có khả năng biến đổi lưu 

trữ dữ liệu là chăm sóc sức khỏe.  Hầu hết dữ liệu sức khỏe được 

lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm.  Có thể mất hàng giờ để ai đó 

tra cứu và lấy thông tin này. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu trung tâm 

này dễ bị tấn công bởi tin tặc và các tác nhân độc hại 

khác. Blockchains sẽ đảm bảo rằng dữ liệu được giữ an toàn và 

bảo mật, đồng thời giúp đảm bảo mức độ chính xác cao hơn trong 

chẩn đoán. Hiện tại, vẫn chưa rõ chính xác blockchain sẽ đột phá  

ngành công nghiệp lưu trữ dữ liệu như thế nào, nhưng nó chắc 

chắn là một lĩnh vực tiềm ẩn cho sự gián đoạn.  

COVID-19 là một ví dụ về sự đột phá dữ liệu 

Cuộc khủng hoảng COVID đã làm rung chuyển thế giới, thúc đẩy 

các xu hướng dài hạn. Nó đã tạo ra những làn sóng thay đổi 

chuyển động, dẫn đến một thực tế mới được đặc trưng bởi sự 

không chắc chắn căn bản. Tại Mỹ, cuộc khủng hoảng này đã ảnh 

hưởng đến hơn một tỷ người, buộc các chính phủ phải "thoát khỏi" 

các nỗ lực ngăn chặn trong bối cảnh một làn sóng các vụ việc có 

thể làm suy yếu nỗ lực phục hồi của họ.  

Tác động của COVID-19 rất khác nhau theo khu vực, quốc gia và 

thành phố. Ví dụ, tác động ở các khu vực khó khăn lớn hơn so với 

các khu vực giàu có. Ở một số quốc gia, nó đã lan rộng đến các 

khu vực ít dân cư hơn. May mắn thay, các biện pháp sớm và toàn 

diện đã hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.  Tuy nhiên, việc thiếu các 

biện pháp thích hợp có thể đã góp phần vào sự lây lan của vi rút.  

Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 

tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai.  Những tác nhân truyền nhiễm 

mà những người bị nhiễm đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn 

cầu, dẫn đến suy yếu nhu cầu hàng hóa nhập khẩu, giảm du lịch 

quốc tế và giảm đi công tác. Hơn nữa, các biện pháp để kiểm soát 

sự lây lan của vi rút đã gây ra một tác động nghiêm trọng đối với 



các doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Điều này đã làm 

gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người tìm kiếm trợ giúp. 

Tính đến tháng 4 năm 2020, tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 

tập trung cao ở các vùng khác nhau.  Tại Hoa Kỳ, số trường hợp 

trên 100.000 cư dân khác nhau đáng kể.  Ví dụ ở Ý, khu vực bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất là Calabria, trong khi khu vực bị ảnh hưởng ít 

nhất là Lombardy. Ở Brazil, Minas Gerais ghi nhận 41,8 người chết 

trên 100.000 người, trong khi số người chết ở Distrito General lên 

tới 120. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, số người chết thấp hơn ở New 

Zealand. 

 


