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WI-FI TRÊN DU THUYN
Nguyễn Sĩ-Tuất
Cách nay vài năm, khi ñi cruise (hải hành,
du thuyền) những người cần viết email, hoặc
thích lướt Internet, ñều phải tới một phòng
riêng trên tầu, thường ñược gọi là Internet Café
và phải trả với một cước phí cao so với trên bộ.
Tùy theo hãng tầu, giá thông thường lúc ñó là
US 0.35/phút (Princess cruise line) hay US
0.50/phút (Celebrity cruise line). Tuy nhiên, tầu
lúc ñó không có Wi-Fi nên du khách phải chờ
ñợi khá lâu do ít máy tính so với nhu cầu, mà
những máy này lại chạy rất chậm.
Nay Wi-Fi có tại rất nhiều nơi, có khi cả
thành phố ñều ñược phủ sóng, như New York
city (quán phục vụ dân chúng, trung tâm công
cộng…), thành thử dầu ñang ñi trên tầu trên
những ñại dương xa xôi, hay trên các dòng
sông hẻo lánh, những người xử dụng
smartphones hay computers vẫn có thể nối kết
ñược với mạng một cách dễ dàng, có nơi phải
trả tiền, có nơi ñược miễn phí. Thành phố
Brentwood mà người viết ñang ở, cũng có WiFi miễn phí tại nhiều nơi như Trung Tâm hành
chính, chưa kể các tiệm cà-phê như Starbucks,
Peet’s, …

5.Một access point không dây
Hầu hết các router có ñộ phủ sóng trong
khoảng bán kính 30 m về mọi hướng.
Hiện nay, các tầu ñều có WiFi như tầu
Sapphire Princess có WiFi nhưng phải trả US
0.79/phút, tức là cao hơn 2 lần so với giá cách
nay vài năm. Sau ñây là bảng giá tháng 2 năm
2015 của Princess cruise line:

Việc xử dụng WiFi cho smartphones hay
computers rất ñơn giản, chỉ cần theo hướng dẫn
như sau (cho tầu Sapphire Princess):

Wi-Fi, còn ñược viết là WiFi, là chũ viết tắt
của wireless fidelity, chính là mạng cục bộ
không dây WLAN (local area wireless
technology), gồm các máy ñiện tử liên lạc với
nhau bằng sóng vô tuyến, trái với Ethernet là
mạng hữu tuyến.
Nguồn phát sóng WiFi là máy tính với:
1.Một cổng ñể nối cáp hoặc modem ADSL
2.Một router (bộ ñịnh tuyến)
3.Một hub Ethernet
4.Một firewall

Tùy theo số phòng ngủ của mình dưới tầu,
password sẽ khác, và sẽ ñược ngưới quản lý
WiFi cung cấp.
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của mình:
VOYAGE
DURATION

MINUTES

7 days or less

150

8-20 days

250

21+ days

500

Khách có thể dùng laptop, iPhone, iPad,
smartphones, Android/Windows tablets ngay
tại phòng mình hoặc mọi nơi khác trên tầu như
cạnh hồ bơi, phòng ăn, … Nếu là hội viên từ
cấp Platinum trở lên ñược 150 phút miễn phí
khi ñi dưới 7 ngày, 250 phút nếu ñi trên 7 ngày,
và 500 phút miễn phí nếu trên 21 ngày theo
bảng trên.

Máy vi tính với modem/router ATT dùng
cho WiFi
Cận Tết Ất Mùi vừa qua, tôi có dùng laptop
Windows 8.1, iPhone với iOS và Android
tablet ñể viết email, và lướt Internet trên tầu
Sapphire Princess trong khi du ngoạn ðông
Nam Á, ñã thấy rất tiện. Chỉ có ñiểm ñáng lưu
ý là khi dùng trong phòng ngủ, nhất là những
nơi cao hơn lầu 8 (phòng ñể modem và router
cung cấp WiFi ñặt dưới lầu 5), thì thỉnh thoảng

Internet bị gián ñoạn, còn dùng ngay trong
Internet Café của tầu nơi phát sóng, thì việc kết
nối mạng ñược nhanh và ít gián ñoạn hơn.
ðó là kết quả nhận thấy tại tầu của Princess
cruise line. ðối với Celebrity hay Azamara,
hoặc các hãng khác, tôi ñoán cũng tương tự, do
cạnh tranh. Nghĩa là WiFi trên du thuyền tương
ñối ñắt (79cents/phút) so với trên bộ tại những
quán Internet cafés nhan nhản ở những nơi tầu
ghé bến cảng. Thông thường giá Internet mỗi
nơi trên bộ là từ 2 ñến 3 USD/60 phút hay 5
cents/phút. Tôi mới ñi cruise phía Tây ðịa
Trung Hải năm 2012, giá cũng trong khoảng
ñó, ngay cả tại Marrakech thuộc Maroc cũng
vậy. Còn có thể ñược miễn phí nếu tới các quán
Starbucks Coffee hay phi trường…
Thành thử, nếu du khách là hội viên của
Captain’s (hay Crown and Anchor’s) Club
hạng Platinum trở lên, WiFi dầu ñắt cũng vẫn
hấp dẫn. Cá nhân tôi ñược hưởng trên 250 phút
miễn phí trong 2 tuần lễ trên tầu cũng ñủ dùng
rồi. Quá số ñó sẽ bị tính 79cents/phút thì không
ñáng. Khi ñó có 2 giải pháp: chờ tầu cặp bến sẽ
lên bộ và chỉ phải trả chưa tới 5cents/phút
(hoặc miễn phí nếu ghé uống cà-phê tại
Starbucks/Peet’s…), nhẹ nhiều hơn. Hoặc vẫn
dùng WiFi trên tầu nhưng mọi thao tác không
dùng ñến Internet như email drafts, editing
photos/videos, thì chuẩn bị sẵn offline, chỉ khi
nào sending mails mới dùng tài khoản của mình
trên tầu thì thời gian 250 hay 500 phút miễn phí
sẽ ñưọc dùng một cách hữu hiệu hơn.
Nguyễn Sĩ-Tuất

