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CÁC TRƯỜNG HỢP

ÁP DỤNG WI-FI 6 ĐIỂN HÌNH
Cho người dùng Di động, IoT và các ứng dụng nhạy với độ trễ

Wi-Fi giúp kết nối hơn 50,0001 loại thiết bị khác nhau 
-từ điện thoại thông minh, máy tính xách tay cho đến 
những thứ mới nổi gần đây như ổ khóa cửa thông minh, 
bàn làm việc và thậm chí cả thùng rác. Theo một báo 
cáo phân tích gần đây2, nhu cầu kết nối phát sinh từ 
hơn 40 tỷ thiết bị IoT sẽ tạo ra tới 79 zettabyte (ZB)
dữ liệu ở vùng biên (tương đương 79 nghìn tỷ 
gigabyte).

Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên không dây mới,
nơi bất kỳ thứ gì cũng có thể kết nối, Wi-Fi 6 trở thành 
nền tảng quan trọng cho việc chuyển đổi kỹ thuật số 
và xử lý mật độ thiết bị dày đặc này.

WI-FI 6 LÀ GÌ?
Vào năm 2019, Wi-Fi Alliance công bố một tiêu chuẩn 
mới cho kết nối không dây dựa trên giao thức 802.11ax 
được gọi là Wi-Fi 6. Đây là chuẩn không dây được
thiết kế cho môi trường tương lai với số lượng thiết bị 
và nhu cầu ngày càng tăng của người dùng di động, IoT 
và ứng dụng nhạy với độ trễ - đặc biệt là tại các khu vực 
đông đúc. Trên thực tế, Wi-Fi 6 đã nhanh chóng gia nhập 
thị trường và hiện đã có mặt trên một số dòng
điện thoại di động và máy tính xách tay như iPhone 11, 
Galaxy Note 10 và Surface Laptop 3, cũng như trong 
các dòng sản phẩm AP của Aruba là 500, 510, 530 
và 550 Series.

Để hiểu hệ thống mạng Wi-Fi 6 của Aruba có thể 
mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn như thế nào, 
năm trường hợp sử dụng chính sau đây sẽ cung cấp 
một cái nhìn thực tế về những vấn đề thường ngày 
và các giải pháp sử dụng QoS (Quality of Service), 
phạm vi bao phủ và các tính năng khác.

TRƯỜNG HỢP #1: ĐẢM BẢO ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG 
TRƠN TRU
Khi video và thoại tiếp tục tiêu thụ lượng lớn băng 
thông, Wi-Fi 6 giúp đảm bảo chất lượng hệ thống 
mạng không ảnh hưởng đến người dùng hoặc việc 
kinh doanh.

Vấn đề: Kết nối và trải nghiệm kém
Những địa điểm có mật độ ngày càng tăng của các 
ứng dụng chiếm dụng nhiều băng thông bao gồm 
trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị, trung tâm 
giao thông vận tải và các địa điểm công cộng khác. 

Mặc dù mỗi điểm truy cập có thể kết nối hàng trăm 
hoặc thậm chí hàng nghìn thiết bị, tuy nhiên
một lượng truy cập lớn được tạo ra chỉ bởi một vài thiết 
bị (ví dụ: thiết bị kính thực tế ảo AR/VR) có thể
dẫn đến các vấn đề về hiệu suất và độ trễ trên diện rộng.

Giải pháp: Tối ưu hóa tài nguyên vô tuyến Wi-Fi 6
Với tính năng OFDMA3, MU-MIMO cho Wi-Fi 6 và Aruba 
Air Slice, access point có thể hỗ trợ hàng ngàn thiết bị 
cùng lúc, đồng thời giảm đáng kể tắc nghẽn mạng. 
Điều này giúp đảm bảo rằng người dùng ở
khu vực đông người, hoặc những nơi sử dụng AR/VR và 
video 4K cùng thoại, vẫn nhận được trải nghiệm tối ưu. 
Những khả năng này cũng có thể được gắn với
giải pháp SD-WAN của Aruba nhằm cung cấp ứng dụng 
bảo đảm đạt chuẩn SLA (Service Level Agreements) từ 
đầu đến cuối cho  lưu lượng truy cập mở rộng đến 
mạng WAN.

1 Wi-Fi Alliance Press Release, “Wi-Fi Alliance® surpasses 50,000 Wi-Fi CERTIFIEDTM products”
2 The Growth in Connected IoT Devices Is Expected to Generate 79.4ZB of Data in 2025, According to a New IDC Forecast 
3 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Truy cập nhiều lớp phân chia theo tần số trực giao
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TRƯỜNG HỢP #2: PHỦ SÓNG WI-FI TRONG NHÀ 

Wi-Fi 6 giúp người dùng dễ dàng chuyển từ internet 
mạng di động sang Wi-Fi khi vào không gian trong nhà
và có thể cung cấp hiệu suất tương đương hoặc thậm chí 
tốt hơn với công nghệ Wi-Fi và công nghệ CSP
(Communication Service Provider).

Vấn đề: Phạm vi sóng di động trong nhà không 
nhất quán
Các tòa nhà và kết cấu xây dựng là các chướng ngại 
làm giảm tín hiệu sóng di động, đặc biệt là khi người 
dùng đi vào khu vực giữa các tầng hoặc gần cửa sổ 
đến hành lang. Công nghệ 5G mmWave - hứa hẹn 
tốc độ gigabit cho việc tải xuống các tập tin video lớn 
- cũng không phải ngoại lệ. Trong thực tế, nó
thậm chí còn dễ bị suy giảm tín hiệu hơn.

Giải pháp: Wi-Fi 6 dưới dạng đường nối 5G
Bằng cách sử dụng các điểm truy cập chuẩn Wi-Fi 6 
và Passpoint (một giải pháp toàn ngành để điều phối 
truy cập mạng trong các điểm truy cập Wi-Fi),
các tổ chức có thể dễ dàng chuyển đổi tòa nhà thành 
mạng truy cập vô tuyến (RAN) để cung cấp hiệu suất 
như mạng 5G bằng chính mạng Wi-Fi của họ.
Một nhân viên hoặc khách có thể duy trì liên tục một 
cuộc gọi hoặc xem video mà không bị gián đoạn. 
Điều này giúp loại bỏ chi phí triển khai thiết bị trạm 
di động nhỏ, DAS hoặc CBRS, đồng thời cung cấp 
quyền truy cập vào các tài nguyên mạng cụ thể.

Vấn đề: Nhiều dữ liệu đang được tạo ra tại biên mạng
Việc chuyển sang các dịch vụ trên nền tảng điện toán 
đám mây - bao gồm video, giọng nói và đặc biệt là IoT - 
đang khiến các ứng dụng tạo ra lượng dữ liệu lớn hơn 
bằng cách sử dụng tài nguyên mạng khan hiếm. Điều này 
dẫn đến hiệu suất dưới mức tối ưu, độ trễ cao hơn
và chi phí ngày càng tăng mà cơ sở hạ tầng hiện tại
không thể đáp ứng.

Giải pháp: Kết hợp Wi-Fi 6 với Edgeline để làm cầu nối 
giữa kết nối và tính toán
Các doanh nghiệp có thể triển khai mạng Wi-Fi 6 của Aruba 
với các máy chủ HPE Edgeline tại mỗi địa điểm kinh doanh 
để tối ưu hóa hiệu suất, QoS (Quality of Service) và phân 
tích dữ liệu. Aruba Wi-Fi 6 kết nối mọi người và mọi thứ đến 
đám mây với độ trễ cực thấp và đảm bảo ứng dụng cấp 
SLA, trong khi Edgeline đảm bảo rằng khối lượng công việc 
IoT yêu cầu thông tin chi tiết theo thời gian thực được cung 
cấp tại chỗ để có kết quả nhanh hơn và ảnh hưởng tối thiểu 
đến trải nghiệm. Tham khảo HPE.com để biết thêm về 
Intelligent Edge.

TRƯỜNG HỢP #3: KÍCH HOẠT VÙNG ĐIỆN TOÁN BIÊN 
THÔNG MINH
Khi việc kinh doanh trở nên siêu kết nối và đòi hỏi những cái 
nhìn sâu sát theo thời gian thực, bộ phận CNTT cần thực hiện 
chuyển đổi kỹ thuật số mà không làm gián đoạn hoạt động 
kinh doanh.
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TRƯỜNG HỢP # 4: SỰ TẬP TRUNG IOT
Giúp chuyên viên IT và người dùng dễ dàng tận dụng các 
công nghệ IoT khi sử dụng mạng doanh nghiệp như là cơ sở 
hạ tầng thiết yếu.

TRƯỜNG HỢP # 5: TRUY CẬP WI-FI AN TOÀN HƠN

Không có gì đáng ngạc nhiên, bảo mật vật lý và ảo vẫn là 
những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Mục tiêu hướng 
đến là tự động hóa bảo mật khi các thiết bị kết nối đến để 
đảm bảo lưu lượng vẫn được phân đoạn và bảo mật.

Vấn đề: Công nghệ hỗ trợ IoT rời rạc
Nhu cầu dựng lên các lớp phủ IoT độc lập đã
trở thành một mối phiền toái trong việc điều chỉnh kết 
nối thiết bị (ví dụ: camera giám sát và cảm biến),
làm cho việc quản lý trở nên cồng kềnh và
kém hiệu quả.

Giải pháp: Sử dụng Wi-Fi 6 làm trung tâm hội tụ
Là phương thức kết nối chính cho người dùng di động 
và những thiết bị thông minh mới nổi, mạng WLAN
có thể được sử dụng để kết nối hàng trăm hoặc 
thậm chí hàng nghìn thiết bị Wi-Fi 6 với chỉ một AP - 
và thậm chí hỗ trợ các phương tiện không dây như 
Bluetooth, Zigbee và kết nối vô tuyến bên thứ ba
qua USB. Điều này cho phép các doanh nghiệp củng 
cố cơ sở hạ tầng, khả năng hiển thị và kiểm soát để 
giảm chi phí và tối ưu hóa tài nguyên. Xem cách 
Aruba dẫn đầu trong Forrester New Wave ™:
Wireless Solutions, Báo cáo quý 3 năm 2019.

Vấn đề: Lưu lượng của khách bị phơi bày rõ 

Chuyện xảy ra thường xuyên là người dùng cuối kết nối 
với Wi-Fi công cộng trong quán cà phê, thư viện và sân 
bay được kết nối với mạng WLAN mở. Điều này có nghĩa 
là bất kỳ người dùng ác ý nào cũng có khả năng ghi lại 
những gói dữ liệu mang thông tin cá nhân và lấy quyền 
truy cập vào dữ liệu tài chính hoặc thông tin nhạy cảm 
khác. Cho đến thời điểm hiện tại, các khuyến nghị
để chống lại chuyện này bao gồm sử dụng VPN hoặc 
hoàn toàn cắt kết nối.

Giải pháp: Tận dụng tính năng mã hóa tích hợp sẵn 
trong Wi-Fi 6, chẳng hạn như Enhanced Open
Sau gần hai thập kỷ kể từ khi giới thiệu các mạng mở, 
Wi-Fi 6 giờ đã bao gồm Enhanced Open để giúp dữ liệu 
truy cập của khách được mã hóa trên mỗi phiên và trên 
thiết bị của người dùng. Khách có thể tiếp tục kết nối với 
mạng "mở" nhưng giờ đây được tận hưởng trải nghiệm 
Wi-Fi an toàn hơn mà không phải thao tác thêm gì. 
Thêm nữa, chuẩn bảo mật WPA3 được giới thiệu để thay 
thế WPA2 và tăng cường bảo mật cho các kết nối của 
nhân viên bằng các thuật toán tiên tiến hơn và cấu hình 
đơn giản hơn. Cả hai giải pháp đều dễ dàng cho 
chuyên gia IT  và người dùng, đồng thời nâng tầm cho 
hệ thống mạng của bạn. Tham khảo White paper về  
WPA3 và Enhanced Open để biết thêm thông tin.




