
5G là gì? 

5G là thế hệ thứ năm của công nghệ di động. Nó được thiết kế để tăng tốc 

độ, giảm độ trễ và cải thiện tính linh hoạt của các dịch vụ không dây để 

phục vụ người tiêu dùng và số hóa doanh nghiệp. 

Sau khi được triển khai đầy đủ, 5G là một công nghệ mà bạn sẽ không cần 

bất kỳ loại cáp nào để có được kết nối. 

5G là giải pháp tối ưu cho vấn đề "chặng đường cuối cùng" cổ điển: cung 

cấp kết nối kỹ thuật số hoàn chỉnh từ mạng lưới giao thông đến khách 

hàng cuối cùng. 

Tại sao chọn 5G? 

5G hứa hẹn nhiều điều, nhưng trên hết nó có thể là một yếu tố trong việc 

cải thiện cuộc sống của mọi người và tạo ra một xã hội an toàn và bền 

vững hơn. 5G cho phép các khả năng mới có thể được sử dụng để phát 

hiện các mối nguy hiểm môi trường trong thời gian thực và hỗ trợ các nỗ 

lực phục hồi thiên tai. 

Sự ra đời của 5G sẽ mang lại mạng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu dung 

lượng. Mỗi gigabyte, nó sẽ có giá thấp hơn 10 lần so với 4G hiện tại. 

5G cũng sẽ cho phép các dịch vụ mới, hệ sinh thái mới và doanh thu mới. 

Trên thực tế, 5G cung cấp độ trễ thấp hơn, giúp cải thiện hiệu suất của các 

ứng dụng kinh doanh cũng như các trải nghiệm kỹ thuật số khác, chẳng hạn 

như chơi game trực tuyến, hội nghị truyền hình và hệ thống không người lái. 

Các ứng dụng thực tế của 5G 

Cơ hội lớn nhất của 5G đến trong các lĩnh vực công nghiệp như sản xuất, 

năng lượng / tiện ích và chăm sóc sức khỏe. Nắm bắt tiềm năng thị trường 

này đòi hỏi phải đầu tư vào công nghệ, cũng như phát triển kinh doanh, mô 

hình tiếp cận thị trường và thích ứng với tổ chức. 

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ 5G và kết nối Wi-Fi 6 sẽ 

cho phép bệnh nhân được theo dõi thông qua các thiết bị liên tục cung cấp 

dữ liệu về các chỉ số sức khỏe chính như nhịp tim và huyết áp. Trong 



ngành công nghiệp ô tô, sự liên kết của 5G với các thuật toán dựa trên mô 

hình học máy sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giao thông, tai nạn và hơn 

thế nữa. Các phương tiện sẽ có thể chia sẻ thông tin với những chiếc xe 

và thực thể khác trên đường, chẳng hạn như đèn giao thông. 

Mạng 5G đơn giản hóa tính di động với khả năng chuyển vùng mở tối ưu 

giữa di động và Wi-Fi. Điều này có nghĩa là người dùng di động sẽ duy trì 

kết nối khi họ di chuyển từ kết nối không dây bên ngoài sang kết nối mạng 

không dây trong các tòa nhà mà không cần can thiệp hoặc xác thực lại. 

Công nghệ 5G sẽ có thể cải thiện kết nối ở các khu vực nông thôn và 

thành phố chưa được phục vụ, nơi nhu cầu có thể vượt quá công nghệ 4G 

ngày nay. Các mạng 5G mới cũng sẽ cung cấp một kiến trúc mật độ cao, 

với quyền truy cập phân tán, cho phép xử lý dữ liệu ở biên, do đó làm cho 

nó nhanh hơn. 

Giải pháp cho 5G 

Khi các công ty viễn thông dần dần chuyển mạng 4G của họ sang 5G, cả 

tính năng cũ và mới sẽ phải cùng tồn tại như một mạng lai. Đây là lý do tại 

sao một chiến lược chuyển đổi 5G là điều cần thiết. 

Các thành phần chính của quá trình chuyển đổi mạng 5G bao gồm: 

• Cung cấp thế hệ cốt lõi tiếp theo nhanh nhẹn và có thể mở rộng hơn 

bằng cách phát triển theo hướng kiến trúc dựa trên dịch vụ để có 

hiệu quả, sự nhanh nhẹn và linh hoạt cao hơn 

• Tạo một cấp độ thực thi dịch vụ mới ở rìa mạng để tăng chức năng 

và khả năng xử lý đồng thời tạo cơ hội cho các dịch vụ mới 

• Quản lý môi trường mạng lai 5G mới với các dịch vụ kỹ thuật số 

"end-to-end" 

 

 


