
Lợi ích của Blockchain Công nghiệp  

Thuật ngữ "Blockchain công nghiệp" là một công nghệ mới nổi áp 

dụng cùng một phần mềm cơ sở hạ tầng hỗ trợ Bitcoin cho nhiều 

loại ứng dụng hơn. Công nghệ này thường được gọi là phần mềm 

làm nền tảng cho tiền điện tử Bitcoin, nhưng có một số ứng dụng 

công nghiệp của blockchain, bao gồm cải thiện doanh thu và hiệu 

suất hoạt động. Blockchain có thể áp dụng ở mọi nơi khả năng hiển 

thị dữ liệu đáng tin cậy mang lại lợi ích cho các thành viên của hiệp 

hội. Việc tiếp cận dữ liệu đã cho phép các chính phủ và tổ chức phi 

chính phủ phát hiện ra các vấn đề của chuỗi cung ứng và tăng 

cường giám sát quy định. Ngoài ra, công nghệ này đã làm tăng đáng 

kể khả năng xác định một nhóm người tương đối nhỏ của chúng ta. 

Nghiên cứu của GE 

GE đang thử nghiệm việc sử dụng công nghệ blockchain công 

nghiệp. Công ty đang tìm cách kết nối nhà sản xuất điện và người 

tiêu dùng năng lượng đó. GE cũng đang khám phá việc sử dụng công 

nghệ này để kết nối pin với người tiêu dùng.  Nhưng câu hỏi đặt ra là: 

liệu blockchain có thể thực sự ngăn chặn các bộ phận giả mạo 

không? Công ty tin rằng nó có thể. Với một hệ thống blockchain, công 

ty sẽ có thể chứng nhận các vật liệu, quy trình và máy móc được sử 

dụng. GE đã bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ này trước đó, nộp 5 

đơn đăng ký bằng sáng chế vào năm 2016 và tham gia vào Liên minh 

Blockchain trong Giao thông vận tải (BiTA) vào đầu năm nay.  

Việc thiếu xác minh là một trong những thách thức lớn nhất đối với 

các công ty công nghiệp đang tìm cách sử dụng in 3D để sản xuất 

các bộ phận. Tuy nhiên, với việc sử dụng công nghệ Blockchain 

công nghiệp, GE hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề này.  Công 

nghệ này sẽ cho phép xác minh và theo dõi các bộ phận trong toàn 

bộ chuỗi cung ứng. Ngoài ra, nó sẽ giúp giải quyết thách thức về 

sở hữu trí tuệ, vốn là rào cản lớn đối với in 3D.  Công ty hy vọng sẽ 

sử dụng công nghệ này trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm 

cả sản xuất và sẽ được chia sẻ và phát triển công khai.  



Dự án Xage của GE là một ví dụ điển hình về cách blockchain có 

thể giúp bảo mật chuỗi cung ứng của các bộ phận công nghiệp 

quan trọng. Công ty đã phát triển một blockchain đủ an toàn cho 

tính toán lượng tử hiệu suất cao.  Ví dụ: công nghệ blockchain của 

công ty đang được sử dụng để xác minh tính xác thực của các bộ 

phận được in 3D trong chuỗi cung ứng, vì những vật liệu này có 

thời hạn sử dụng hạn chế. Và GE cũng đã nộp bằng sáng chế cho 

một hệ thống giám sát máy bay đang bay.  

Để bảo mật hơn nữa cho hệ thống, GE Research đang sử dụng 

blockchain công nghiệp làm nền tảng thử nghiệm cho các quy trình 

xác minh và xác thực phần mềm của mình.  Công ty có một nhóm 

chuyên gia về xác minh và xác thực phần mềm và đã xây dựng một 

nền tảng để thực hiện xác minh chính thức  các hợp đồng thông 

minh, về cơ bản là các đoạn mã thực thi tự động.  Hợp đồng thông 

minh phải được xác thực để đảm bảo chúng không dễ bị sơ hở 

hoặc hành vi không mong muốn, điều này rất quan trọng để xây 

dựng một hệ thống đáng tin cậy. Bằng cách chứng minh tính toàn 

vẹn của các hợp đồng thông minh, GE Research đã phát triển một 

phạm vi thử nghiệm cho các ứng dụng Blockchain công nghiệp và 

đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về tiềm năng của công nghệ 

Blockchain trên toàn cầu. 

GE Power là công ty hàng đầu toàn cầu trong ngành năng lượng, 

cung cấp các giải pháp và dịch vụ trên toàn bộ chuỗi giá trị.  Công 

ty đã tạo ra công ty công nghiệp kỹ thuật số đầu tiên và chịu trách 

nhiệm về hơn một phần ba lượng điện trên thế giới.  Khách hàng 

của công ty có mặt tại hơn 150 quốc gia và được cung cấp bởi hơn 

một phần ba dân số thế giới. SophiaTX là một nền tảng blockchain 

tương thích với các hệ thống SAP. 

IBM 

Sử dụng Blockchain công nghiệp cho IBM sẽ giúp chuyển đổi chuỗi 

cung ứng, thương mại toàn cầu và thanh toán quốc tế.  Với hơn 

1.600 chuyên gia blockchain trong nhóm của mình và một hệ sinh 

thái đối tác mạnh mẽ, IBM đã phát triển một trong những nền tảng 



mạnh mẽ nhất cho doanh nghiệp.  Đây là ba trong số các tính năng 

hàng đầu của nó. Để tìm hiểu thêm, hãy tải xuống toàn bộ sách 

trắng. Bài viết này mô tả những lợi ích của việc sử dụng IBM 

Blockchain. Cuối cùng, nó sẽ giúp công ty của bạn đạt được mục 

tiêu kinh doanh nhanh hơn. Dưới đây là ba ví dụ về lợi ích của việc 

sử dụng Blockchain công nghiệp cho IBM.  

Nền tảng Blockchain công nghiệp cho IBM giúp người dùng phát 

triển các hợp đồng thông minh, quản lý mạng blockchain và quản lý 

sổ cái phân tán. Bằng cách tạo sổ cái công khai các giao dịch, các 

công ty có thể theo dõi tính toàn vẹn của vật liệu, đảm bảo nó được 

lưu trữ chính xác và hơn thế nữa. Ngoài ra, blockchain giúp chia sẻ 

thông tin sản phẩm với người tiêu dùng dễ dàng hơn.  Giải pháp 

này là một phần của dự án do EU tài trợ có tên BOOST4.0, nhằm 

mục đích thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu lớn và sản xuất kỹ thuật số 

cho các mục đích công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp châu Âu.  

Ví dụ: IBM Blockchain Food Trust cung cấp một bộ API phong phú 

để tích hợp bên thứ ba. Các API này bao gồm các ứng dụng dành 

cho người tiêu dùng, theo dõi hàng tồn kho, theo dõi nhiệt độ và 

quản lý chuỗi cung ứng. IBM cũng cung cấp Hợp đồng thông minh 

dựa trên các quy tắc kinh doanh được xác định trước để giúp giảm 

tranh chấp. Hợp đồng thông minh là quy trình ra quyết định tự 

động dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.  Ngoài ra, thông tin được mã 

hóa và chỉ chia sẻ với những bên quan tâm. 

Blockchain công nghiệp cho IBM cho phép các chuỗi cung ứng đạt 

được khả năng hiển thị toàn diện.  Chuỗi khối cho phép chia sẻ dữ 

liệu theo cách đáng tin cậy, đảm bảo tính xác thực của sản phẩm, 

nguồn cung ứng có trách nhiệm và khả năng hiển thị tốt hơn để 

giảm thiểu các tranh chấp. Giải pháp quản lý vòng đời nhà cung cấp 

dựa trên blockchain của IBM Tin cậy Nhà cung cấp của bạn cho 

phép nhà cung cấp và người mua cộng tác một cách an toàn.  Mạng 

lưới blockchain kết nối những người tham gia đã được phê duyệt, 

cung cấp cho họ tài liệu tham khảo cuối cùng cho tất cả dữ liệu.  Nó 

cũng giúp người mua tìm nhà cung cấp và xác minh dữ liệu.  



Những nỗ lực của công ty trong việc áp dụng blockchain công 

nghiệp đã tạo ra nhiều dự án mã nguồn mở khác, bao gồm cả 

Hyperledger. Hyperledger là một dự án mã nguồn mở mà IBM và 

các công ty khác đã giúp tạo ra.  Dự án này sẽ cho phép các công 

ty tạo ra các giải pháp sổ cái phân tán tùy chỉnh cho các doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, IBM đã không sử dụng blockchain công khai 

cho dự án. Thư viện phát triển của nó được phát triển bởi một tập 

hợp các công ty, bao gồm Digital Asset, Accenture, Fujitu và 

Mitsubishi UFJ Financial Group. 

COVID-19 đã phá vỡ xã hội của chúng ta, và chuỗi cung ứng cũng 

không ngoại lệ. Trong khi sự gián đoạn của chuỗi cung ứng đã làm 

nổi bật nhu cầu về khả năng hiển thị và tính minh bạch, IBM đã hành 

động với các giải pháp công nghệ sáng tạo.  Ví dụ, IBM đã hợp tác 

với Northwell Health và Liên đoàn Chuỗi cung ứng Toàn cầu để tạo 

ra một mạng lưới cho các nhà cung cấp phi truyền thống.  IBM đang 

dẫn đầu với những bước đi táo bạo để chuyển đổi chuỗi cung ứng 

thông qua công nghệ blockchain. IBM có một thành tích đã được 

chứng minh về thành công và khả năng đổi mới của nó khiến nó trở 

thành một trong những công ty hàng đầu trong thế giới kinh doanh.  

MYNXG 

MYNXG Industrial Blockchain cho phép người dùng truy cập vào 

nhiều thông tin chi tiết, bao gồm cả sự lây lan của coronavirus.   

Thông qua mạng lưới an toàn của nó, các chuyên gia y tế và chính 

phủ có thể theo dõi cách thức loại virus này lây lan trong cộng 

đồng của họ. Người dùng có thể được cảnh báo khi gần đây họ đã 

tiếp xúc với một chuỗi liên hệ có chứa Covid-19. Blockchain này 

cũng có thể được sử dụng để tạo ra "vùng an toàn đại dịch" cho 

các chuyên gia y tế. 

Blockchain công nghiệp MYNXG là một nền tảng IoT công nghiệp 

an toàn, theo thời gian thực, kết nối mọi người, sản phẩm và hệ 

thống. Nó được tích hợp đầy đủ với các hệ thống kinh doanh hiện 

có và có kiến trúc bảo mật dựa trên phần cứng.  Blockchain công 

nghiệp MYNXG được chứng nhận bởi văn phòng liên bang Đức về 



bảo mật thông tin. Công nghệ này có khả năng mở rộng và cho 

phép tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có.  Blockchain công 

nghiệp MYNXG được cung cấp bởi một công nghệ đã được cấp 

bằng sáng chế, Công nghệ truy cập MYNXG. 

MYNXG là một công ty đang phát triển nhanh chóng, có quy mô ở 

Châu Âu với hơn 60 nhân viên và doanh thu 10 triệu EUR.  Công ty 

hoạt động thông qua bốn pháp nhân riêng biệt, bao gồm trụ sở 

chính tại Nuremberg, Frankfurt am Main và Utrecht. Các sản phẩm 

và dịch vụ của nó giải quyết nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả 

sản xuất và vận tải. Sử dụng công nghệ blockchain, MYNXG 

Industrial Blockchain cung cấp các đường dẫn kiểm toán an toàn 

cho ngành công nghiệp kỹ thuật số được kết nối . 

MYNXG là nhà cung cấp các giải pháp IoT công nghiệp an toàn 

cho các công ty muốn tận dụng tối đa công nghệ 5G.  Công ty đã 

hợp tác với Nokia để triển khai mạng 5G trong khuôn viên của 

riêng mình, cho phép hãng thử nghiệm và giám sát các quy trình 

và hệ thống công nghiệp. MYNXG cũng cung cấp tích hợp mạng và 

tuyên bố thiết lập tiêu chuẩn chống giả mạo cho công nghệ hoạt 

động. Công nghệ blockchain công nghiệp của nó dựa trên một 

mạng lưới sổ cái phân tán và một chương trình phụ trợ blockchain 

an toàn. 

MYNXG cũng đã phát triển một hệ thống dựa trên blockchain để 

theo dõi các liên hệ với virus COVID-19. Hệ thống này cho phép 

các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chính phủ thu được thông tin có 

giá trị về đợt bùng phát dịch bệnh mà không có nguy cơ xâm phạm 

quyền riêng tư của người dùng. MYNXG Industrial Blockchain cũng 

giúp theo dõi chuyển động của bệnh nhân trong bệnh viện trong 

thời kỳ đại dịch coronavirus. Tuy nhiên, những lo ngại về quyền 

riêng tư đã được đưa ra với các ứng dụng như vậy.  

 


