
NTT triển khai thí điểm mạng 6G tại Triển lãm 

Thế giới Osaka 2025 

Công nghệ của viễn thông Nhật Bản nhằm cung cấp năng lượng cho ô tô tự 

lái và một metaverse 

Nippon Telegraph & Telephone sẽ xây dựng một mạng 6G thí điểm để phục 

vụ địa điểm tổ chức Triển lãm Thế giới 2025 tại Osaka, Nikkei được biết, 

với kế hoạch thương mại hóa công nghệ vào khoảng cuối thập kỷ này. 

Nhóm đã bắt đầu thiết kế cơ sở hạ tầng cơ bản cho mạng lưới, Chủ tịch NTT 

West Mitsuyoshi Kobayashi nói với Nikkei trong một cuộc phỏng vấn gần 

đây. Chi tiết sẽ được hoàn thành từ năm tài chính bắt đầu vào tháng Tư. 

Các dịch vụ 6G sẽ được cung cấp bởi Mạng quang học và không dây sáng 

tạo của NTT. Cơ sở hạ tầng, được gọi là IOWN, sẽ phục vụ Yumeshima, 

hòn đảo nhân tạo của Osaka sẽ là địa điểm của Triển lãm Thế giới. 

Hiệp hội Triển lãm Thế giới Nhật Bản 2025, nhóm tổ chức sự kiện, có kế 

hoạch triển khai các dịch vụ di động thế hệ tiếp theo cũng như một triển lãm 

ảo được tổ chức trong một metaverse nơi mọi người có thể tham gia thông 

qua avatar. Mạng lưới thế hệ thứ sáu dự kiến sẽ hỗ trợ các dịch vụ như vậy. 

Các mạng viễn thông hiện đang sử dụng các trung tâm dữ liệu và các tòa 

nhà để chuyển đổi tín hiệu quang học thành tín hiệu điện. Nhưng quá trình 

đó tạo ra độ trễ và tiêu tốn điện đáng kể. 

IOWN xử lý dữ liệu mà không cần chuyển đổi tín hiệu quang học, giúp cắt 

giảm tổn thất. Điều này mở ra cánh cửa cho công suất truyền dữ liệu lớn 

hơn 125 lần so với công nghệ thông thường, đồng thời giảm mức tiêu thụ 

điện năng xuống còn 1% quy mô. 

"Việc giảm độ trễ truyền thông có thể dẫn đến việc thực hiện các phương 

tiện tự trị hoàn toàn", Kobayashi nói. 

Với các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa được thiết lập cho 6G, NTT đang quảng 

bá IOWN là công nghệ cốt lõi cho truyền thông không dây. Nhóm đang phát 

triển công nghệ thế hệ tiếp theo cho IOWN, chẳng hạn như hệ điều hành và 

chất bán dẫn xử lý tín hiệu quang học. 



Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm gần 80% các ứng dụng bằng sáng chế bao 

gồm công nghệ 6G cốt lõi, theo một thống kê của Viện Sáng tạo Mạng, có 

trụ sở tại Tokyo. Hai quốc gia này đang cạnh tranh sát nút về công nghệ 6G. 

NTT và các công ty Nhật Bản khác chỉ chiếm 10% số đơn xin cấp bằng 

sáng chế 6G, và đang ở vị trí thứ ba. Thí điểm của IOWN tại Triển lãm Thế 

giới có thể sẽ phục vụ như một bài kiểm tra cho việc liệu Nhật Bản có thể 

dẫn đầu về 6G hay không. 


