LINA NETWORK
BLOCKCHAIN – BIGDATA - AI

LINA NETWORK
Lina Network là thành viên trong tập đoàn đa
quốc gia Lina - Smart Link Swiss có trụ sở tại
Zurich Thụy Sỹ hoạt động trong lĩnh vực phát
triển ứng dụng công nghệ
Blockchain - Big Data - AI.

Dự án Lina bắt nguồn từ ý tưởng về việc xây dựng lên một nền tảng đánh giá sản phẩm, dịch vụ. Các dữ liệu trên
Lina là kết quả đánh giá của cộng đồng và không một cá nhân hay tổ chức nào có thể kiểm soát nội dung đánh giá,
đó chính là tính minh bạch và sự bất biến của Blockchain
Không dừng lại đó, Lina Network tiếp tục phát triển ứng dụng Blockchain vào các lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống
như Thực phẩm, Nông nghiệp, Đánh giá, Dược phẩm, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Chính phủ.

Đội ngũ chuyên gia, chuyên viên của Lina Network hiện đang có mặt tại Thuỵ Sỹ, Đức, Mỹ, Úc, New Zealand, Israel,
Dubai, Thái Lan và Việt Nam.
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LINA PRODUCTS
LINA REVIEW
Lina Review là một Nền Tảng Đánh Giá ứng dụng trên
Blockchain
Các dữ liệu trên Lina là kết quả đánh giá của cộng đồng và
không một cá nhân hay tổ chức nào có thể kiểm soát nội
dung đánh giá, đó chính là tính minh bạch và sự bất biến
của Blockchain.

LINA SUPPLYCHAIN
Lina Supplychain hỗ trợ doanh nghiệp quản
lý chuỗi cung ứng Supplychain trên
Blockchain
Lina Supplychain tập trung trong việc sử
dụng công nghệ Blockchain và nó có mỗi liên
kết với chặt chẽ đối với ngành thực phẩm
nông nghiệp, đặc biệt là cách công nghệ
Blockchain có thể tác động đến nhiều khía
cạnh cụ thể của chuỗi cung ứng như Truy
suất nguồn gốc.

-

Tầm quan trọng trong chuỗi cung thực phẩm
- Thực phẩm giả mạo: thay thế, giả mạo, xuyên tạc
- Sản xuất bất hợp pháp: đặc biệt trong ngành thủy sản
- Bệnh do thực phẩm: do sử dụng hóa chất độc hại, chất cấm
- Chất lượng về thực phẩm bị giảm
- => Cần quản lý chất lượng, nguồn gốc, quá trình vận chuyển, từ khâu sản xuất tới tay
người tiêu dùng, tăng uy tín của người sản xuất, người tiêu dùng an tâm hơn, kiểm
tra nguồn gốc,

-

Những vấn đề quan trọng trong khi xây dựng một hệ thống cho cung ứng thực phẩm
- Phân quyền: vì chuỗi cung ứng có nhiều bên tham gia, nhiều quy trình cung ứng khác
nhau, Xác định những nhu cầu của từng bên tham gia, Những chức năng nhiệm vụ
của bên tham gia
- Khả năng truy nguồn gốc: đây là đặc trưng quan trọng của chuỗi cung ứng, liên quan
tới chất lượng sản phẩm, ví dụ sản phẩm đã được làm từ những nguyên liệu nào, ở
đâu, vào thời gian nào, với những điều kiện môi trường ra sao. Supplier liên quan tới
điều kiện tự nhiên, manufacturer liên quan tới điều kiển sản xuất chế biến sản
phẩm…
- Những thông tin cần rõ ràng, hệ thống luôn luôn sẵn sàng về mặt truy xuất dữ liệu
- Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư: hệ thống cần phải được an toàn về mặt dữ liệu
cho những thành viên tham gia, những thông tin về quyền riêng tư không muốn
public hoặc bảo hộ cần được chú trọng

-

Để giải quyết những vấn đề khi xây dựng hệ thống cung ứng sản phẩm thực phẩm chúng
tôi đã chọn công nghệ blockchain và thực tế build dựa trên một công nghệ mới và tiên
tiến: Hyperledger Fabric.

Tổng quan về Chuỗi cung ứng sản phẩm Nông Nghiệp
Nhà cung cấp

Nhà chế biến

Vấn đề trong chuối cung ứng
● Gian lận thực phẩm/thực phẩm giả
mạo
● Sản xuất bất hợp pháp
● Bệnh do thực phẩm
● Chất lượng thực phẩm bị giảm

Nhà phân phối

Kiểm toán viên

Nhà vận chuyển

Nhà bán lẻ

Người tiêu dùng

Kiểm toán viên

Phân quyền

Truy suất nguồn gốc

Minh bạch, sẵn sàng

● Số bên tham gia
trong hệ thống
● Mục tiêu: Cái họ
muốn?
● Chức năng: Họ sử
dụng cái gì

● Nguyên liệu? Hồ sơ sản
phẩm
● Ở đâu? Vị trí
● Khi nào? Thời gian
● Được làm từ gì?
● Ai, khi nào, nơi chỉnh sửa?

● Tin tưởng: Mọi thông tin đều
chính xác và không thay đổi
được
● Thông tin công khai
● Hệ thống và dữ liệu luôn sẵn
sàng cho việc truy suất

Bảo mật, quyền riêng tư
● Thông tin nào có thể được
công khai?
● Thông tin, dữ liệu đặc biệt,
riêng tư của từng cá nhân,
tổ chức

Hyperledger Fabric
Mạng lưới Blockchain Phi
tập trung

Phân quyền
Chính sách, Danh tính

Nhân rộng sổ cái thông qua mạng lưới những
bên tham gia, Dữ liệu không thay đổi, Tính
khả dụng, lịch sử giao dịch

Module Đồng thuận có
thể thay thế
Giao dịch Tốc độ (HLF: ~1000 Tps, BTC: 7
Tps, ETH: 50 Tps), Tính ổn định

Hợp đồng thông minh
Thông tin đính kèm, Hỗ trợ nhiều ngôn
ngữ lập trình (Go, JS, Java)

Cơ cấu chuỗi cung ứng Lina (1)
Tổ chức
Mô hình chuỗi cung ứng

Công ty hoặc đơn vị quản trị chịu
trách nhiệm quản lí chuỗi cung ứng
sản phẩm

Chuỗi cung ứng được xác thực

Công ty/ đối tác
Cá nhân/ tổ chức hợp pháp
tham gia vào chuỗi cung ứng

Khách hàng
Địa điểm

Sổ cái

Nơi các quy trình của sản
phẩm được thực hiện

Sản phẩm
Sản phẩm có hệ thống phân
phối rộng rãi

Ghi lại các giao dịch trong
chuỗi cung ứng vào sổ cái

Tài sản
Thiệt bị dùng trong chuỗi
cung ứng

Cơ cấu chuỗi cung ứng Lina (2)
Nông trại và vườn
nông sản
Trồng cây, tưới nước, bón
phân, thu hoạch, lưu trữ,
bảo quản và phân phối
sản phẩm

Nhà cung cấp
Thu nhận, lưu trữ, phân
phối, thu mua, vận chuyển
sản phẩm

Doanh nghiệp chế biến
Bao bì (đóng gói, túi nhựa, đông lạnh, thùng giấy)
Xoài sấy dẻo thiên nhiên: làm sạch, gọt vỏ, ngâm lần 1, cắt lát, ngâm lần 2, phân loại, ướp lạnh
Xoài sấy dẻo ít đường: làm sạch, gọt vỏ, cắt lát, ngâm phụ gia, tẩy trắng, ngâm cùng nước đường, sấy khô, ướp lạnh
Dò kim loại
Thu nhận, lưu trữ, phân phối, thu mua, vận chuyển sản phẩm

Kiểm tra chất lượng
Kiểm tra, chấp thuận, chứng
nhận

Nhà phân phối
Thu nhận, bảo quản,
phân phối sản phẩm
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