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  Theo các số  liệu nghiên cứu và phân tích thị trường về ngành công nghiệp cáp cấu
trúc,  trong vài năm tới, thị trường cáp cấu trúc toàn cầu sẽ có nhiều khả năng tăng 
trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng theo dự đoán sẽ khá khiêm tốn do chịu ảnh 
hưởng từ nhiều yếu tố và tùy vào từng thị trường cụ thể.  

Tháng 9/2013, tổ chức nghiên cứu thị trường  BSRIA ( http://www.bsria.co.uk ) công
bố kết quả nghiên cứu về triển vọng thị trường  cáp cấu trúc toàn cầu đến năm
2020, bao gồm cả những số liệu từ năm 2012. Doanh  thu năm 2012 đạt 6 tỷ USD,
và theo đà tăng trưởng ổn định 4% mỗi năm, BSRIA kết  luận đến năm 2020, doanh
thu thị trường cáp cấu trúc sẽ vượt mức 8 tỷ USD, đạt  khoảng 8,3 tỷ USD.

  

BSRIA nhận xét: “Các trung tâm dữ liệu sẽ  tiếp tục xu hướng sử dụng cáp sợi
quang, trong khi số lượng trung tâm dữ liệu sử  dụng cáp đồng sẽ giảm dần khi các
dịch vụ điện toán đám mây và cho thuê trung  tâm dữ liệu bên ngoài trở nên phổ
biến hơn”. Về hệ thống mạng LAN trong doanh  nghiệp, BSRIA bổ sung: “Số lượng
các ổ cắm mạng và các máy trạm sẽ giảm, nhưng  với sự tăng trưởng của các thị
trường mới nổi, nhu cầu sử dụng mạng Ethernet để  kết nối và cấp điện cho thiết bị
IT sẽ mang lại những tác động tích cực đến thị  trường mạng LAN”.

  Dưới đây là một vài phát hiện quan trọng  trong nghiên cứu
của BSRIA:
    
    -   Doanh thu của hệ thống cáp trong trung tâm dữ  liệu đạt 1,1 tỷ USD năm
2012, dự kiến sẽ tăng lên 1,6 tỷ USD vào năm 2020. Việc  ngày càng nhiều người sử
dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính  xách tay, cũng như nhu cầu
chia sẻ, truy cập dữ liệu trên mạng ngày càng tăng…  đòi hỏi tốc độ mạng và nhu
cầu lưu trữ phải phát triển tương ứng. Doanh nghiệp  sẽ chuyển từ việc mua các sản
phẩm CNTT sang mua các dịch vụ IaaS và SaaS. Cả  hai xu hướng này sẽ thúc đẩy
nhu cầu lưu trữ và gia tăng công suất trung tâm dữ  liệu.   
    -   Theo dự kiến, lưu lượng truy cập WiFi sẽ  tăng đáng kể. Các ứng dụng di động
và truy cập WiFi có khả năng sẽ chiếm hơn  60% lưu lượng vào năm 2020. Xu hướng
hội tụ sẽ tăng, hệ thống cáp cấu trúc được  sử dụng để kết nối các thiết bị truy cập
WiFi, camera IP, hệ thống quản lý tòa  nhà, kiểm soát truy cập và nhiều ứng dụng
khác. Nhìn chung, doanh thu hệ thống  cáp mạng LAN dự kiến sẽ tăng từ 4,9 tỷ USD
năm 2012 lên 6,7 tỷ USD năm 2020.   

  

“Thị trường cáp cấu trúc đang đối mặt với một  thời kỳ bấp bênh”, BSRIA nhận xét
chung về tình hình kinh doanh sắp tới. Dựa  theo các thông tin và dự báo cung cấp
từ kết quả nghiên cứu và phân tích thị  trường của mình, Dell’Oro Group
(http://www.delloro.com) cũng đồng quan điểm với  nhận xét này. Theo một báo cáo
về thị trường mạng enterprise edge vào mùa hè  năm 2013, Dell’Oro ước tính thị
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trường này sẽ vượt mức 15 tỷ USD năm 2017 và giải  thích thêm, mạng “enterprise
edge là một phần của thị trường truyền thông bao gồm  mạng LAN không dây
(WLAN) và thiết bị switch hiệu suất cao cùng các phần mềm  liên quan”. Đến năm
2017, sự tăng trưởng của WLAN sẽ chia sẻ thị phần từ thị  trường switch. “Các
doanh nghiệp hiện nay xem mạng WLAN là phương tiện kết nối  chủ yếu cho nhân
sự làm việc trong công ty”, Phó chủ tịch nghiên cứu mạng  Enterprise Edge, Chris
DePuy cho biết. “Chúng tôi dự đoán mức tăng trưởng sẽ ổn  định ở mọi phân khúc,
kể cả mạng không dây và switch”.

  

  Trung tâm  của dữ liệu
  

Những dự  báo về thị trường cáp cấu trúc của BSRIA cho thấy, các trung tâm dữ liệu
nhìn  chung sẽ có mức tăng trưởng nhanh hơn mạng LAN, dù cả hai đều tiếp tục
phát triển  đến năm 2020. Một vài nhà nghiên cứu xem trung tâm dữ liệu như một
ngành công  nghiệp riêng, và mọi phân khúc thuộc về trung tâm dữ liệu đều được
đánh giá và  phân tích. Một số khác nghiên cứu trung tâm dữ liệu dựa vào các hoạt
động điện  toán và hệ thống mạng, đồng thời cung cấp một cái nhìn chi tiết về
những yếu tố  nào có thể thúc đẩy khả năng triển khai hệ thống cáp trong các trung
tâm dữ liệu  này.

  

Mới đây, Dell’Oro đã công bố một bảng báo  cáo khảo sát nâng cao về trung tâm dữ
liệu, dự đoán thị trường Mạng điều khiển  bằng phần mềm (SDN) sẽ tăng hơn 6 lần
trong 5 năm tới. Alan Weckel, Phó chủ tịch  của Dell’Oro nhấn mạnh: “Hầu hết các
nhà cung cấp switch cho trung tâm dữ liệu  sẽ công bố những sản phẩm mới quan
trọng”, sau khi báo cáo này được công bố.  “Đánh giá triển vọng của thị trường thiết
bị trung tâm dữ liệu theo thứ tự, mức  doanh thu vượt trên 100 tỷ USD năm 2013 sẽ
được phân chia cho các thiết bị máy  chủ, lưu trữ, switch và các thiết bị trung tâm
dữ liệu khác... Chúng tôi dự  đoán một loạt nhà sản xuất sẽ tham gia vào trận chiến
giành thị phần và kiểm  soát trung tâm dữ liệu. Riêng về switch, thị phần trung tâm
dữ liệu sẽ trở  thành thước đo quan trọng với ba lý do: 1– hầu hết doanh thu tăng
trưởng trong  5 năm tiếp theo sẽ đến từ trung tâm dữ liệu; 2– các nhà cung cấp sẽ
phải cạnh  tranh với nhau để chia sẻ thị trường ngày càng ít ỏi hơn, dù vẫn lớn hơn;
3– mạng  SDN đang làm thay đổi chủ sở hữu các ứng dụng và các điểm kiểm soát
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mạng”.

  

Tháng 9/2013, Dell’Oro báo cáo về thị trường  switch Ethernet layer 2-3 cho quý 2
của năm. Tại thời điểm đó, Weckel nhận xét,  “nhu cầu bùng nổ về thiết bị mạng
của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám  mây là yếu tố quan trọng thúc đẩy
tăng doanh thu cho thị trường switch. Sự tăng  trưởng này đang bù đắp vào doanh
thu thiếu hụt khi các doanh nghiệp chậm trễ  chuyển từ 1 Gigabit Ethernet sang 10
Gigabit Ethernet. Tuy nhiên, khi thị trường  điện toán đám mây đã phát triển lớn
mạnh, chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng  trung tâm dữ liệu có thể chững lại vào
năm 2014, và tiếp tục chững lại đến năm  2015 khi các doanh nghiệp bắt đầu ồ ạt
chuyển sang 10 Gigabit Ethernet. Chúng  ta có thể thấy hiện tại nhiều doanh nghiệp
vẫn hài lòng với 1 Gigabit Ethernet  vì hầu hết các nền tảng server không có cổng
10 Gigabit Ethernet”.

  

Trong báo cáo này, Dell’Oro cũng lưu ý rằng  có 10 nhà cung cấp bắt đầu bán thiết
bị switch 10GBase-T trong quý 2, nhưng chỉ  có 3 nhà cung cấp đã được hơn 10.000
cổng 10GBase-T. Sẽ rất thú vị khi nhìn thấy  10 GBase-T được triển khai rộng rãi cho
những hệ thống cáp 10 Gigabit Cat. 6A  có sẵn. Vì Cat. 6A đã được sử dụng rộng rãi
trong gần một thập kỷ qua, một số  trung tâm dữ liệu có thể đã trang bị sẵn cáp
Cat. 6A và chờ đợi có được những  thiết bị mạng 10 GBase-T giá cả phải chăng và
tiết kiệm năng lượng.

  

“Dây cho mạng không dây”, và những chuyên  gia khác chỉ ra rằng trên thực tế, vẫn
có các hệ thống cáp phía sau các điểm  truy cập không dây. Quan điểm cho rằng
các mạng WLAN sẽ loại bỏ hoàn toàn cáp mạng  đến nay đã bị bác bỏ. Tuy nhiên,
dù không bị loại bỏ hoàn toàn, sự phổ biến của  mạng WLAN vẫn sẽ làm giảm số
lượng cáp mạng lắp đặt bên trong cấu trúc mạng của  doanh nghiệp.

  

Báo cáo của Dell’Oro cho rằng thiết bị WLAN  trong mạng enterprise edge sẽ chia sẻ
thị phần của thiết bị switch. DePuy nhận  xét: “Với việc các thiết bị WLAN tương
thích 802.11ac đang ngày càng phổ biến,  doanh nghiệp phải đối mặt với yêu cầu
nâng cấp hệ thống cáp và switch nhằm đáp ứng  điện năng cho các thiết bị này.
Phần lớn switch 802.3af đang sử dụng không thể  đáp ứng được nguồn điện cho tiêu
chuẩn 802.11ac. Để cung cấp nguồn điện cao  hơn, 802.11ac có thể cần đến cổng
Gigabit Ethernet, hoặc thậm chí là 10 Gigabit  Ethernet, do đó cần phải nâng cấp hệ
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thống cáp”.

  

Dựa trên phân tích này, triển vọng thị trường  WLAN chia sẻ thị phần từ thị trường
switch có vẻ là dự đoán mang tính dài hạn.  Trong tương lai gần, switch PoE 802.3at
sẽ cần dùng đến khi hệ thống cáp có khả  năng hỗ trợ truyền tải tốc độ Gigabit.

  Kết luận
  

Những yếu  tố thúc đẩy thị trường cáp cấu trúc–bất kể đẩy lùi hay đẩy tới–chắc chắn
rất đa  dạng. Tuy nhiên, những điểm định chuẩn như hoạt động trong trung tâm dữ
liệu  hay các xu hướng bên trong các doanh nghiệp sẽ là những định hướng chung
cho thị  trường. Những dữ liệu và phân tích từ các tổ chức nghiên cứu trên có tác
dụng  báo trước một thời kỳ tăng trưởng tích cực trong ngắn hạn, và tăng trưởng
bền vững  trong những năm tới của thị trường cáp cấu trúc.

  

Lưu Lê Qui  Nhơn

  

 Theo CIM

 4 / 4


