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Theo một báo cáo gần đây từ công ty nghiên cứu và phân tích thị trường Dell’Oro
Group, trong quý III năm 2013, thị trường khách hàng doanh nghiệp và mạng LAN
không dây ngoài trời (WLAN) đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công
nghệ 802.11ac (chuẩn kết nối không dây thế hệ thứ năm) là yếu tố thúc đẩy mức
tăng trưởng này.

  

Chris Dupuy, Phó chủ tịch  nghiên cứu mạng WLAN của Dell’Ore nhận xét: “Công 
nghệ 802.11ac góp phần quan trọng đối với kết quả tăng trưởng trong quý ba.  Trên
thực tế, đây là quý đầu tiên toàn bộ thiết bị mạng hỗ trợ chuẩn kết nối 802.11ac. 
Chiếm 6% thị trường thiết bị Access Point, hiện tại, công nghệ mới này đóng vai  trò
quan trọng đối với sự phát triển thị trường WLAN trong tương lai.”

  

  

Nguồn blogs.cisco.com

  

“Điểm đáng chú ý là toàn bộ các thiết bị 802.11ac  trong các lô hàng vận chuyển
cuối quý đều dựa trên công nghệ vô tuyến ‘wave-1’”, DuPuy tiếp tục. "Chúng tôi hy
vọng công  nghệ này sẽ nhận được nhiều quan tâm hơn để tiếp tục phát triển
802.11ac ‘wave-2’ và cho ra mắt trong một hoặc hai năm tới.”

  

Các hệ thống hỗ trợ vô tuyến  ‘wave-2’ sẽ cho phép nhiều người dùng cùng lúc với
cơ chế multiple-input/multiple-output  (MIMO), hứa hẹn mang lại tốc độ truyền dữ
liệu vượt trội.

  

Dell’Oro nhận xét trong  quý III năm 2013, ba nhà cung cấp hàng đầu là Cisco
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Systems, Hewlett Packard và  Ruckus Wireless. Bên cạnh đó, “kẻ mới nổi” Ubiquiti
Networks, đã cùng Cisco và  Ruckus chia sẻ phần doanh thu cao nhất trong quý II
năm 2013.
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