GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THÁCH THỨC
MẠNG WI-FI NGÀY NAY

Rất nhiều điều đã thay đổi trong những năm gần đây.
Sự tăng trưởng và đa dạng của thiết bị cũng như
các loại ứng dụng và lưu lượng dữ liệu được tạo ra
đồng nghĩa với việc các chuẩn không dây cần phải
phát triển để có thể theo kịp. Lưu lượng dữ liệu thoại
và video vốn nhạy với độ trễ đang chia sẻ đường truyền
với các gói dữ liệu nhỏ từ những thiết bị IoT - điều này
sẽ làm hệ thống mạng không dây bị chậm đi.
Để giải quyết vấn đề này, các mạng không dây cần
cung cấp một phương thức hiệu quả hơn để xử lý
lưu lượng ngày càng tăng và đa dạng, cùng với đó là
nhu cầu về băng thông ngày càng lớn.

CẦN CÓ MỘT CHUẨN WI-FI MỚI
Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE) và Wi-Fi Alliance đã hợp tác nghiên cứu để xác định các cải tiến cho
tiêu chuẩn Wi-Fi hiện tại (802.11ac). Kết luận được đưa ra là cần tập trung vào hiệu suất trong một số
hoàn cảnh “đặc biệt” để nâng cao toàn bộ hiệu suất của cả hệ thống mạng. Đây là sự khác biệt cơ bản so
với mô hình trước đó – chỉ tập trung vào việc xem xét nâng cao tốc độ trong các điều kiện "hoàn hảo".
Một chuẩn mới có tên 802.11ax đã được đưa ra vào đầu năm 2018 và gần đây đã được đổi tên thành Wi-Fi 6
bởi Wi-Fi Alliance. Một trong những điểm tập trung chính của Wi-Fi 6 là tăng cường hiệu quả xử lý các thiết bị
truy cập đồng thời của các access point. Đó không còn là chuyện so sánh về tốc độ Wi-Fi mà thiên về khả năng
cung cấp thông lượng tối ưu cho tất cả người dùng (client) của hệ thống mạng.
Để dễ hình dung, hãy liên tưởng đến việc thêm nhiều làn đường vào
đường cao tốc và mỗi làn đường này là làn đường dành cho xe có tải trọng
lớn. Việc sử dụng xe chở nhiều người hoặc xe buýt cho phép mọi người
sử dụng đường cao tốc hiệu quả hơn, và cuối cùng làm giảm tắc nghẽn.
Với mục đích của tài liệu này, chúng ta sẽ sử dụng tên gọi 802.11ax và
trình bày những lợi ích tốt nhất của chuẩn mới này cũng như những điều
cần xem xét về các mốc thời gian triển khai ngắn và dài hạn.

802.11AX LÀ GÌ?

Chuẩn Wi-Fi mới nhất này nhắm đến việc giải quyết các thách thức
lớn nhất của mạng Wi-Fi hiện nay: hiệu năng và sự gia tăng của mật độ
thiết bị cũng như mức độ đa dạng của các ứng dụng. Để xử lý những
thách thức này, 802.11ax tăng thông lượng lên gấp bốn lần so
với 802.11ac. Các cải tiến bổ sung bao gồm khả năng sử dụng cả hai
băng tần 2,4 gigahertz (GHz) và 5GHz cho một số trường hợp sử dụng.
HIỆU SUẤT ĐA NGƯỜI DÙNG

Có thể cho rằng tính năng mới quan trọng nhất trong chuẩn
802.11ax là tính năng đa người dùng nâng cao được gọi là OFDMA
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access - Truy cập
nhiều lớp phân chia theo tần số trực giao). Nhiều thiết bị có
nhu cầu băng thông khác nhau có thể được xử lý đồng thời
thay vì các thiết bị phải cạnh tranh với nhau để gửi dữ liệu
như chuẩn Wi-Fi hiện hữu. Với 802.11ax, sẽ không có sự
tranh chấp vì mỗi thiết bị được lên lịch đồng thời để truyền dữ liệu
song song.
Xử lý các gói dữ liệu theo cách này giúp cải thiện hiệu suất, vì một
lượng lớn các gói - đặc biệt là các gói nhạy với độ trễ như lưu
lượng thoại -có thể được truyền đi đồng thời. Trong môi trường
mật độ cao, cách xử lý tương tự như mô hình đi chung xe thay vì
sử dụng từng xe đơn lẻ để thực hiện chuyên chở. Lưu lượng được
tập hợp vào một phương tiện giao thông cho phép nhiều cuộc
hội thoại xảy ra cùng một lúc. Điều này cho phép các access
point xử lý lưu lượng từ nhiều thiết bị 802.11ax hiệu quả hơn.

Multi-user Multiple Input/Multiple Output (MU MIMO) (Nhiều đầu vào/Nhiều đầu ra cho nhiều
người dùng) là một cách khác để xử lý lưu lượng truy cập từ nhiều thiết bị vốn đã được giới thiệu
ở chuẩn 802.11ac. Với chuẩn 802.11ax, tính năng này đã được tăng cường bằng cách cho phép tối đa
8 thiết bị truyền đồng thời bằng kênh chuyên dụng trên mỗi thiết bị. Điều này giúp cho các gói dữ liệu
lớn như truyền video HD được xử lý hiệu quả hơn, trong khi các gói ngắn hơn từ các thiết bị IoT và lưu
lượng thoại sẽ được xử lý tốt hơn bằng OFDMA.

Việc chiếm dụng thiết bị và thời lượng pin của thiết bị được cải thiện
nhờ tính năng Target Wake Time (TWT). Bằng cách sử dụng thời gian biểu
đã thiết lập với các access point, TWT cho phép các thiết bị tạm nghỉ trong
khi chờ đến lượt truyền dữ liệu của mình. Vì có thể chuyển sang chế độ
không hoạt động nên thời lượng pin của điện thoại thông minh, máy tính bảng
và thiết bị IoT được tối ưu hoá. Việc này tương tự như thay vì đi vòng quanh
sân bay để đợi khách bạn sẽ đỗ xe trong khu vực chờ. Như vậy, TWT sẽ giúp
hệ thống hạn chế tắc nghẽn, tiết kiệm năng lượng và đem đến trải nghiệm
tổng thể tốt hơn.
Hiệu năng vận hành các thiết bị IoT cũng được nâng cao với chế độ hoạt động
cho các thiết bị năng lượng thấp, băng thông thấp như cảm biến, các thiết bị
tự động và y tế. Chế độ này sẽ tách các thiết bị nói trên từ AP chuẩn
802.11ax bằng cách sử dụng kênh 20 MHz, hoạt động ở cả băng tần 2.4GHz
hoặc 5GHz. Việc này tương tự như việc cung cấp làn đường dành riêng
cho xe đạp, nhưng không phải lo lắng về lưu lượng băng thông thấp gây
cản trở cho nhóm giao thông nhạy với độ trễ.
Tóm lại, các cải tiến về hiệu năng của 802.11ax giúp hệ thống mạng
có hiệu suất nhanh hơn và nâng cao trải nghiệm cho người dùng mạng.

ƯU ĐIỂM CỦA 802.11AX
Thời kỳ đầu phát triển 802.11ax, việc ứng dụng chính là tăng cường hiệu quả
của Wi-Fi trong môi trường mật độ cao, như các địa điểm công cộng lớn. Nhưng
đáng tiếc, hiện nay có rất nhiều thông tin được viết ra có phần sai lệch. Mật độ
cao không nhất thiết là hàng trăm hoặc hàng ngàn thiết bị Wi-Fi trong một
khán phòng lớn, sân vận động hoặc siêu thị.
Tùy thuộc vào các thiết bị và ứng dụng đang được sử dụng, hai mươi thiết bị
trở lên có thể được coi là mật độ cao. Khi quan sát ở các văn phòng, lớp học
hoặc các kho bãi, cần xem xét các yếu tố sau:
• Các loại thiết bị và ứng dụng đang được sử dụng, đặc biệt là video
• Sự đáp ứng của các ứng dụng đối với các triển khai công nghệ 802.11n hoặc 802.11ac
• Số thiết bị IoT có thể nhìn thấy và những thiết bị không hiển thị
Trước đây, lưu lượng truy cập video chủ yếu là lưu lượng không dây tải về, nhưng
hiện nay xu hướng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng làm việc, y tế
từ xa và eLearning đang tạo ra lưu lượng tải lên khổng lồ. Bởi vì truyền phát
video yêu cầu độ trễ thấp, người làm IT phải đảm bảo rằng người dùng không
gặp phải tình trạng "buﬀering" đáng sợ, hoặc tệ hơn. Nếu hệ thống mạng vẫn
dựa trên các chuẩn 802.11n hoặc 802.11ac cũ thì việc 802.11ax xuất hiện vào
thời điểm này có thể xem là hoàn hảo - vì Wi-Fi 6 có thể tận dụng tốt cả hai
băng tần 2.4 và 5Ghz.

PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÀM VIỆC KỸ THUẬT SỐ
VÀ LỚP HỌC THÔNG MINH

Việc chuyển đổi sang các kết nối liền mạch hơn và trải nghiệm tích hợp trong không
gian làm việc đang diễn ra với tốc độ mà ngành CNTT chưa từng thấy trước đây.
Tính cơ động và thiết bị truy cập cá nhân không còn là điểm cộng thêm mà là yêu cầu
thiết yếu. Người dùng tham gia vào các cuộc gọi hội nghị hiện đang cạnh tranh
băng thông không dây với cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và vị trí, cũng như
camera giám sát và thiết bị âm thanh - hình ảnh.
Sự gia tăng về mật độ, thiết bị IoT và các gói dữ liệu nhỏ nhạy với độ trễ đang
thúc đẩy nhu cầu năng suất lớn hơn. Trên thực tế, hiện nay nhiều thiết bị IoT
mới chỉ hỗ trợ kết nối 2.4Ghz vì lý do chi phí. Việc nâng cấp từ các phiên bản
802.11n cũ và các phiên bản access point 802.11ac đời đầu lên các AP 802.11ax sẽ
nâng cao hiệu suất hệ thống mạng nhờ cách thức hoạt động của nó.Các thiết bị
sẽ gửi và nhận lưu lượng truy cập một cách đồng thời và các quy tắc có thể được
xác định để đảm bảo lưu lượng IoT không ảnh hưởng đến các ứng dụng cần nhiều
băng thông.
Một số ví dụ về những môi trường mà 802.11ax có thể đem lại lợi thế:
Không gian văn phòng thông minh và nhà máy sản xuất, nơi sử dụng các
thiết bị IoT 2.4GHz và cần bảo mật xác thực

Môi trường chăm sóc sức khỏe nơi các thiết bị y tế hiện tại sẽ vẫn duy trì
tương thích 2.4 GHz trong tương lai

Những môi trường như trường học và các tổ chức công nghệ nơi thiết bị
truy cập linh động, thoại và video phổ biến hơn

Ngày nay trong hầu hết các tổ chức, người dùng phụ thuộc nhiều vào các
thiết bị truy cập cá nhân và IoT hơn bao giờ hết. Bởi vì điều này, thường
khó để tối ưu hóa mạng cho các thiết bị có hiệu suất cao hơn. Hệ thống
mạng phải dung hòa các thiết bị cũ và mới hơn. Và với việc sử dụng ngày
càng nhiều các ứng dụng cộng tác làm việc và eLearning, mạng Wi-Fi
phải có khả năng xử lý lưu lượng lớn tải lên và tải xuống từ đám mây.
Số lượng và loại thiết bị IoT được đưa vào các tổ chức cũng có thể ảnh
hưởng đến hiệu suất mạng. Máy chơi game, TV và thiết bị y tế phải cùng
tồn tại với các cảm biến và các thiết bị IoT khác được sử dụng, ví dụ như
thiết bị quản lý kiểm soát môi trường, tưới nước ngoài trời và sử dụng
năng lượng. Các access point chuẩn 802.11ax sẽ cho phép các thiết bị
này sử dụng đầy đủ cả hai kênh Wi-Fi 2.4Ghz và 5Ghz khi phù hợp.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ĐỂ CÂN NHẮC ÁP DỤNG 802.11AX
Bạn có thể đảm bảo tất cả người dùng có trải nghiệm tốt trên hệ thống mạng trong toàn bộ
không gian của bạn không?
Bạn có đang triển khai nhiều ứng dụng sẽ hỗ trợ giọng nói và video?
Khi các thiết bị IoT được triển khai, bạn đã sẵn sàng đón nhận các tác động của chúng đối với
các dịch vụ kinh doanh đến mức nào?
Ngày nay người dùng kết nối từ mọi nơi, bạn có lo lắng về tính bảo mật truy cập mạng không?
Bạn đã tính đến các yếu tố về nhu cầu chuyển đổi và PoE trong tương lai?
Bạn đã sẵn sàng cho mật độ của Wi-Fi 6 và các thiết bị cũ hơn sẽ kết nối vào hệ thống mạng
của bạn chưa?

VÌ SAO NÊN CHỌN ARUBA?

Vì các tổ chức sẽ trang bị cho các tòa nhà mới hoặc nâng cấp các mạng Wi-Fi hiện có, sự ra đời của các
access point chuẩn 802.11ax của Aruba sẽ cung cấp hiệu suất tối ưu cũng như các tính năng cần thiết cho
tương lai để nâng cao chất lượng dịch vụ trong nhiều năm tới. Ngoài các tính năng dựa trên chuẩn
802.11ax, lợi thế của Aruba bao gồm trí thông minh nhân tạo (AI) và cơ chế học máy (machine learning)
tự động tối ưu hóa hệ thống mạng - bất kể người dùng, thiết bị IoT hoặc ứng dụng nào đang được sử dụng.
Tối Ưu Hóa RF: Một tính năng độc đáo trong phần mềm quản lý mạng không dây AirMatch của Aruba
sử dụng học máy (machine learning) để tối ưu hóa các kênh, băng thông và năng lượng cần thiết
giúp mang lại trải nghiệm người dùng nhất quán - không cần can thiệp thủ công.
Kiểm Soát Lưu Lượng Thông Minh: Một tính năng bổ sung trong phần mềm có tên AppRF sử dụng
chức năng kiểm tra kỹ gói dữ liệu được tích hợp sẵn để cho phép người phụ trách IT dễ dàng áp dụng
chất lượng dịch vụ dựa trên lưu lượng, loại người dùng và thiết bị.
Giám Sát Năng Lượng Thông Minh (Intelligent Power Monitoring - IPM): Đối với các môi trường nơi
các switch không hỗ trợ các yêu cầu PoE trên 30 Watts trên mỗi cổng, IPM cho phép các AP 802.11ax tắt đi
một cách thông minh các tính năng được chọn trước cho đến khi môi trường switch có thể được cập nhật.
Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Của Máy Trạm: Tính năng ClientMatch – sáng chế được cấp bằng của Aruba –
sẽ tự động nhóm các thiết bị đáp ứng chuẩn 802.11ax lên các kênh radio có sẵn của các AP 802.11ax
nhằm tận dụng tối đa lợi ích của OFDMA và khả năng đáp ứng nhiều người dùng.
Bảo Mật Xác Thực Nâng Cao: Mặc dù chuẩn 802.11ax không yêu cầu bất kỳ cải tiến bảo mật mới nào,
nhưng các AP chuẩn 802.11ax của Aruba vẫn được trang bị WPA3 và Enhanced Open, giúp các mạng
công cộng an toàn hơn khi khách vãng lai truy cập và mật khẩu chia sẻ được sử dụng.

TÓM LƯỢC
Nếu mật độ của thiết bị di động, IoT và ứng dụng phát video đang gia tăng trong tổ chức của bạn thì đã đến
lúc bạn nên cân nhắc việc đầu tư trang bị access point chuẩn 802.11ax tương lai. Bên cạnh việc cải thiện
tốc độ tới 4 lần so với chuẩn 802.11ac, chuẩn 802.11ax vẫn một mặt hỗ trợ cho các thiết bị cuối sử dụng
công nghệ cũ như 802.11a/b/g ac và mặt khác cũng đang giúp doanh nghiệp mở cửa đón chào các thiết bị
chuẩn 802.11ax (Wi-Fi 6) đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.
Chuẩn mới nhất này sẽ không chỉ cung cấp tốc độ cao hơn mà còn cho phép thực hiện các dịch vụ kinh doanh
và hướng sử dụng mới, bao gồm:
Hội tụ CNTT / IoT và triển khai tòa nhà thông minh
Hỗ trợ ứng dụng thời gian thực để hội họp video cấp doanh nghiệp và thực tế ảo (VR) hoặc thực tế ảo
tăng cường (AR)
Wi-Fi an toàn trong doanh nghiệp và các mạng mở
Aruba đang thay đổi các quy tắc cung cấp trải nghiệm theo hướng đổi mới bằng cách cung cấp cho
khách hàng một hệ thống mạng thế hệ tiếp theo ngay hôm nay - một hệ thống hoạt động theo AI, bảo mật
và được thiết kế cho thiết bị di động và IoT. Đây chính là điều tuyệt diệu nhất: Trải nghiệm tuyệt vời với
sự đơn giản đáng kinh ngạc.

Tìm hiểu thêm tại
arubanetworks.com/802.11ax
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