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IEEE vừa công bố các thông số kỹ thuật sửa đổi trong IEEE 802.3bm với tên gọi
chính thức “Tiêu chuẩn sửa đổi IEEE cho Ethernet: Đặc điểm kỹ thuật lớp vật lý,
thông số quản lý 40 Gb/s và 100 Gb/s cho hệ thống cáp sợi quang”.
Cùng với tiêu chuẩn IEEE 802.3, bản sửa đổi này được thiết kế để hỗ trợ những cải
tiến trong hệ thống mạng cáp quang, cho phép chuyển sang các ứng dụng mật độ
cao hơn, giảm chi phí và nhu cầu năng lượng của các thiết bị 100 gb/s và các dịch
vụ đô thị đơn giản.

  

  

Lưu lượng truy cập Internet tăng trưởng chóng mặt hiện nay đòi hỏi tốc độ dữ liệu
cao hơn, mật độ cao hơn và những giải pháp cáp quang thấp hơn cho trung tâm dữ
liệu. IEEE 802.3bm trình bày cách IEEE 802.3 tiếp cận và đáp ứng nhu cầu toàn cầu
về kết nối mạng Ethernet, mở đường cho việc đổi mới về thiết bị và dịch vụ.

  

Theo các tập đoàn công nghiệp, IEEE 802.3bm được phát triển nhằm sửa đổi chuẩn
cơ sở IEEE 802.3 để giảm số lane cho ứng dụng 100 Gb/s (từ 10 lane 10 Gb/s sang 4
lane 25 gb/s), cho phép mở rộng khoảng cách dịch vụ 40 Gb/s lên đến 40 km và mở
rộng hiệu quả sử dụng năng lượng Ethernet trên hệ thống cáp quang.

  

Hiệu suất Ethernet cao hơn, năng lực và khoảng cách đạt được xa hơn là rất cần cho
các trung tâm dữ liệu ở các khu vực đô thị để đối mặt với nhu cầu gia tăng liên tục
từ thiết bị điện thoại thông minh, video theo nhu cầu, điện toán đám mây và các
ứng dụng cần nhiều băng thông như Internet of Things. Dự án phát triển IEEE
802.3bm giải quyết nhu cầu thị trường thông qua một giải pháp mở toàn cầu, thu
hút sự hợp tác và đóng góp từ nhiều kỹ sư và người dùng cuối trên toàn hệ sinh thái
Ethernet.

  

Nguồn: Cablinginstall.
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