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Wi-Fi thông minh hơn, hiệu suất cao hơn và xuất hiện nhiều hơn

  

Sau 16 năm hình thành và phát triển, Liên minh Wi-Fi Alliance® đã đóng góp rất
nhiều trong sự phát triển công nghệ Wi-Fi, thúc đẩy đà tăng trưởng mạng Internet di
động bằng cách thay đổi tốc độ truyền dữ liệu qua mạng không dây của thế giới.
Tốc độ truyền dữ liệu tăng từ 11 Mbps lên hơn 1100 Mbps, kết nối người dùng tại
hơn 450 triệu hộ gia đình trên toàn cầu và hơn 47 triệu điểm phát sóng Wi-Fi công
cộng, đóng góp hơn 222 tỷ USD về mặt kinh tế. Liên minh Wi-Fi Alliance® vừa công
bố những dự đoán về sự phát triển bền vững của Wi-Fi trong tương lai nhằm mang
vô số trải nghiệm tốt hơn nữa cho người sử dụng.

  

1 – Mọi thứ thông minh hơn

  

Đến năm 2020, số lượng thiết bị mạng không dây được kết nối sẽ lên đến 38,5 tỷ.
Sự tăng trưởng này một phần do các nhà sản xuất đã bổ sung thêm cải tiến và khả
năng kết nối với những sản phẩm không được coi là công nghệ cao. Ví dụ: Wi-Fi cho
phép bạn kết nối máy hút bụi, máy pha cà phê, ổ khóa cửa hoặc nồi cơm điện,…
Năm 2016, nhiều công ty không chuyên về công nghệ kết nối cũng có thể ứng dụng
phương pháp triển khai mạng không dây mới từ Liên minh Wi-Fi Alliance®. Phương
pháp này sẽ thực hiện kết nối giữa sản phẩm dành cho nhà thông minh (Smart
Home) với hệ thống bảo mật và tăng khả năng tương thích với hơn 6,8 tỷ sản phẩm
dùng mạng không dây đang được sử dụng. Tính trung bình mỗi gia đình sở hữu hơn
8 thiết bị kết nối mạng, và con số này còn tiếp tục gia tăng trong tương lai. Nhiều
công ty đã hiểu giá trị của việc chứng nhận Wi-Fi nhằm đảm bảo người dùng kiểm
soát tất cả thiết bị kết nối mạng trong nhà một cách an toàn và đáng tin cậy trong
các năm tới. Do đó, Wi-Fi vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hình
ngôi nhà thông minh và thân thiện với người dùng.

  

2 - Wi-Fi sẽ xuất hiện ở mọi nơi bạn mong muốn
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Theo thống kê, 73% người Mỹ chia sẻ rằng việc sử dụng Wi-Fi hằng ngày rất quan
trọng với cuộc sống của họ. Giá trị của Wi-Fi đã được công nhận trên toàn thế giới.
Năm 2015, cơ sở hạ tầng Wi-Fi toàn cầu nhận sự đầu tư hỗ trợ từ nhiều thành phố,
công ty như Google và Facebook. Năm 2016, hoạt động triển khai Wi-Fi trong thành
phố sẽ gia tăng đáng kể. Việc tận dụng Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ sẽ hỗ trợ người
dùng giảm thời gian tìm kiếm và lựa chọn một mạng không dây phù hợp tại những
điểm phát sóng, đồng thời giảm thời gian xác thực mỗi khi họ muốn kết nối. Ưu
điểm này giúp kích hoạt khả năng chuyển vùng liền mạch giữa các thành phố cách
nhau hàng dặm, thậm chí chuyển vùng xuyên lục địa mà vẫn giữ được kết nối
mạng. Người hâm mộ thể thao có thể sử dụng Wi-Fi ở sân vận động để khuếch đại
tín hiệu Wi-Fi cá nhân nhằm bắt kịp với tốc độ mạng không dây rất lớn tại đó. Khách
du lịch sẽ duy trì kết nối liên tục khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác thông qua
những nhà cung cấp dịch vụ mạng như Boingo – chuyên cung cấp kết nối mạng cho
người dùng tại sân bay và nhà ga trên toàn thế giới. Nhu cầu Wi-Fi công cộng không
thành vấn đề khi Wi-Fi ngày càng phổ biến khắp nơi. Năm 2016, Wi-Fi trong xe hơi,
trong nhà và trên các chuyến bay sẽ trở thành tiêu chuẩn tiện nghi mới, với khả
năng tự động cung cấp kết nối Wi-Fi dành cho những phiên bản mở rộng của các
hãng sản xuất xe hoặc máy bay. Ví dụ như Air China đã nâng cấp dịch vụ của họ.
JetBlue cũng thông báo cung cấp Wi-Fi miễn phí trên tất cả chuyến bay trong năm
2016, và nhiều nhà thầu xây dựng sẽ cung cấp dịch vụ nhà thông minh kèm theo
gói phụ kiện tự động hóa được tích hợp sẵn.

  

  

3 – Bảo vệ băng tần không cấp phép được ưu tiên

  

Bảo vệ hàng tỷ thiết bị Wi-Fi của người dùng là điều luôn được ưu tiên. Cuối năm
2015, đã có một thay đổi quan trọng hướng tới mô hình hợp tác nhằm cung cấp
đồng thời nhiều tiêu chuẩn mạng không dây hiện có, song song với mạng LTE-U vừa
xuất hiện. Năm 2016, ngành công nghiệp sẽ đẩy mạnh việc kiểm định các thiết bị
sử dụng mạng LTE-U trước khi bán ra thị trường. Khi đó, Liên minh Wi-Fi Alliance®
sẽ là diễn đàn đầu tiên đại diện cho mô hình hợp tác này. Liên minh Wi-Fi Alliance®
sẽ cấp chứng nhận dựa trên những kết quả thử nghiệm, thúc đẩy cách chia sẻ công
bằng giữa thiết bị dùng chuẩn mạng không dây 802.11 hiện tại với thiết bị dùng
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mạng LTE-U vừa ra đời. Người dùng đang lo ngại sự phát triển công nghệ mạng
không dây mới sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc sử dụng Wi-Fi của họ. Chính vì vậy,
bảo vệ lợi ích của băng tần không cần cấp phép sử dụng cho hàng tỷ người dùng,
doanh nghiệp, ngành giáo dục, chính phủ,… sẽ trở thành một xu hướng ưu tiên
trong năm nay.

  

4 - Xuất hiện công nghệ định vị bằng Wi-Fi

  

Wi-Fi ngày càng thúc đẩy sự phát triển của nhiều ứng dụng sáng tạo dựa trên thông
tin về vị trí. Công nghệ định vị bằng Wi-Fi cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn
thế giới xung quanh, hỗ trợ sử dụng hàng loạt những ứng dụng thông minh trong
nhà lẫn ngoài trời. Những nhà bán lẻ sẽ trở thành người đầu tiên thu lợi nhuận từ
khả năng định vị bằng Wi-Fi - một thị trường mới và được kỳ vọng đạt doanh thu
43,3 tỷ USD trong 4 năm tới. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể triển khai dịch vụ này
ngay sau đó. Định vị bằng Wi-Fi có thể cung cấp nhiều thông tin tiện ích cho người
dùng, doanh nghiệp, dịch vụ sức khỏe hoặc bất kỳ thiết bị nào nằm trong khái niệm
Internet Of Things. Trong số các dịch vụ định vị phổ biến hiện nay, định vị bằng
Wi-Fi sẽ cung cấp nhiều lợi thế bao gồm khả năng xác định vị trí một cách chính xác
ngay cả khi ở trong nhà.

  

5 - Danh mục đầu tư công nghệ Wi-Fi sẽ ngày càng tốt hơn

  

Năm 2016, hàng loạt công nghệ mới sẽ xuất hiện giúp nâng cao chất lượng Wi-Fi
hơn bao giờ hết. Bản cập nhật “Wi-Fi CERTIFIED™ ac” (tức tiêu chuẩn “802.11 ac”)
mang đến những tính năng mới như Multi-user MIMO nhằm tăng hiệu suất và tốc độ
mạng nhiều hơn trước. Hiện tại, hầu hết thiết bị mạng không dây đã hỗ trợ sử dụng
Wi-Fi ở tốc độ Gigabit. Điểm nổi bật thứ hai trong nhiều tính năng mới của Wi-Fi là
cho phép người dùng nhận thức đầy đủ tiềm năng từ chuẩn Wi-Fi CERTIFIED™ ac,
đồng thời giúp nhiều nhà sản xuất thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn mới bằng cách hỗ
trợ họ nhanh hơn và mở rộng mạng lưới hoạt động lớn hơn.

  

Là một thành phần của Wi-Fi CERTIFIED ac, chương trình “WiGig CERTIFIED™” sẽ
sớm được triển khai với mục đích nâng cao hiệu suất mạng không dây lên mức
multi-gigabit, nhằm phục vụ nhu cầu kết nối mạng trong văn phòng, tòa nhà, hộ gia
đình hoặc bất kỳ nơi nào cần sử dụng Wi-Fi tốc độ cao. Sau khi giới thiệu về “Wi-Fi
HaLow™”, Liên minh Wi-Fi Alliance® sẽ bắt đầu làm việc với nhiều tần số mới, giúp
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mang đến khoảng cách kết nối mạng không dây xa hơn, giảm điện năng tiêu thụ
trong quá trình kết nối ở thiết bị của người dùng. Đây là điều lý tưởng để nâng cao
hiệu suất sử dụng năng lượng hiệu quả cho rất nhiều thiết bị nằm trong khái niệm
“Internet of Things” như đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh, bóng đèn
thông minh,… và một số ứng dụng trong ngành công nghiệp. Để thúc đẩy công
nghệ Wi-Fi đổi mới liên tục, Liên minh Wi-Fi Alliance® sẽ hợp tác với các nhà sản
xuất thiết bị trên toàn thế giới để tăng tính phổ biến cho nhiều băng tần mới.

  

6 - Wi-Fi mang lại nhiều giá trị hơn cho các hãng sản xuất

  

Năm 2016, hàng loạt hãng sản xuất thiết bị không dây với tốc độ truyền dữ liệu
nhanh hơn, mạnh và dễ sử dụng hơn. Đồng thời, các hãng còn bổ sung thêm một
vài chức năng quản lý khác nhau. Nếu Passpoint là ứng dụng đầu tiên trong chuỗi
ứng dụng của Liên minh Wi-Fi Alliance® được triển khai nhằm mang lại nhiều trải
nghiệm di động tại các điểm phát sóng Wi-Fi, thì những chương trình quản lý tập
trung và hướng dẫn triển khai sẽ giúp nhà cung cấp dịch vụ mở rộng quy mô mạng
Wi-Fi, tăng chất lượng sử dụng mạng và nâng cao hiệu suất đối với hệ thống có
lượng thiết bị dày đặc.
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