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Thế giới ngày nay 

• Mọi thứ trên mạng Internet: PC, Laptop, Mobile phone, Tablet, 

Camera, TV … – đều cần có địa chỉ IP. 
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Word IPv6 Launch 

• Ngày 6/6/2012: World IPv6 Launch. 

• Các ISP, nhà sản xuất phần cứng, sản xuất 
hệ điều hành, các công ty cung cấp dịch vụ 
web chính thức công bố triển khai VĨNH VIỄN 
IPv6 trong hoạt động dịch vụ và mạng lưới. 

Hà Nội, 05/2015 



Tình hình triển khai IPv6 

• Kể từ ngày khai trương World IPv6 Launch:  

– Global Traffic IPv6 tăng 500%. 

– Năm thứ 4 liên tiếp, số lượng người sử dụng IPv6 tăng 
gấp đôi so năm trước. 

 

Hà Nội, 05/2015 



Biểu đồ IPv6 thế giới 

Hà Nội, 05/2015 

Nguồn: APNIC Labs (03/2015) 



Dịch vụ, nội dung IPv6 

Hà Nội, 05/2015 

Ngày IPv6 thế giới 

(08/06/2011) 

Ngày khai trương  

IPv6 thế giới 

(06/06/2012) 

Số lượng website sử dụng IPv6 Số lượng DNS server sử dụng IPv6 

- 2015: Hơn 10% website trong 

Top Alexa   

- 2015: Hơn 30% DNS trong 

Top Alexa   



Các thống kê đo kiểm về IPv6 

Hà Nội, 05/2015 

Tỷ lệ sử dụng IPv6 (Google) Thống kê hiện trạng IPv6 theo từng quốc gia (Cisco) 

Số lượng IPv6 Prefix Traffic IPv6 qua điểm AMS-IS 



Internet’s IPv6 Top 30 

Hà Nội, 05/2015 



IPv6 cho thiết bị di động 

• Sự tăng nhanh của thiết bị di động: 

– 2013: 6,9 tỷ thiết bị. 

– 2014: 497 triệu thiết bị di động mới kết nối, tổng: 7.4 tỷ. 

– Dự đoán 2019: 11,5 tỷ thiết bị di động toàn cầu (tốc độ tăng 
trưởng hằng năm CAGR 9%) 

Hà Nội, 05/2015 
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IPv6 cho thiết bị di động 

(tiếp) 

• Sử dụng mạng tốc độ cao 3G/ 4G LTE: 

 

  

Hà Nội, 05/2015 

Thị phần 3G/ 4G LTE sẽ đạt mức 

53% vào năm 2017!!! 



Tình hình triển khai IPv6  

tại Mobile Operator 

Hà Nội, 05/2015 

• Triển khai và thử nghiệm IPv6 tại Mobile Operator: 

– China Mobile: Chuẩn bị turn-on IPv6 trong mạng TD-LTE. 

– Verizon Wireless: IPv6 là mặc định trong hầu hết các thiết bị LTE. 

– T-Moblie USA: Đã triển khai IPv6 và cung cấp dịch vụ hỗ trợ IPv6. 

– Telstra Australia: Giai đoạn thử nghiệm cuối cùng  triển khai IPv6 trong 
hệ thống mạng di động 4G. 

– Korea SK Telecom: Đã tiến hành thử nghiệm IPv6 trên mạng LTE trong 
năm 2012. 
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Các mốc thời gian 

Hà Nội, 05/2015 



• Quá trình chuyển đổi gồm 3 giai đoạn: 

 Giai đoạn chuẩn bị: 2011 – 2012 

 Giai đoạn khởi động: 2013 – 2015 

 Giai đoạn chuyển đổi: 2016 - 2019 
 

Kế hoạch hành động  

quốc gia về IPv6 

Hà Nội, 05/2015 
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Các điểm điều chỉnh trong 

KH HĐQG IPv6 
• QĐ 1509/BTTTT, ngày 20/10/2014 ban hành sửa đổi bổ sung cho 

QĐ số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011, có các điểm chính sau: 

– Về các mục tiêu của từng giai đoạn vẫn được giữ nguyên. 

– Trong kế hoạch thực hiện chi tiết, bổ sung và làm rõ thêm các đối 

tượng liên quan trực tiếp đến việc triển khai IPv6. Bao gồm: 
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Các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet. 

Các báo điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. 

Các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam; các Nhà 
đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

Các nhà sản xuất thiết bị & phần mềm. 



Một số kết quả triển khai 

Khai trương mạng IPv6 Quốc gia 6/5/2013. 

• Mạng DNS quốc gia IPv4/IPv6 

• Mạng VNIX IPv4/IPv6 

• Mạng IPv4/IPv6 của các ISP 
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Một số kết quả triển khai  

(tiếp) 

  cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký và được phân 

bổ IPv6 

 khóa đào tạo với tổng số gần  cán bộ kỹ thuật của 

các ISP lớn: VNPT, Viettel, SPT, CMC, BIDV … 

 ISP đã tham gia kết VNIX IPv4/IPv6:  Viettel, VNPT, 

Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC, SCTV, CMCTI, VTN, VNTT. 

nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ IPv6 

Hà Nội, 05/2015 
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Triển khai IPv6 tại các  

doanh nghiệp 

Hà Nội, 05/2015 
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Hạ tầng: 

- Triển khai IPv6 trong mạng ISP. 

- Kết nối VNIX IPv4/IPv6 và IPv6 quốc tế. 

- Tiến hành cung cấp thử nghiệm xDSL, FTTx IPv6 tới người dùng cuối. 

Dịch vụ nội dung: 

- Các doanh nghiệp đã triển khai các dịch vụ cơ bản: Hosting, DNS, Web, FTP… 

Thiết bị & phần mềm: 

- Sản xuất thiết bị hỗ trợ IPv6: Viettel (Modem ADSL, Router Wifi); FPT (HDbox), 
VNPT Technology, Samsung VN, … 

Truy cập, di động: 

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, thông tin di động, lên kế hoạch thử 
nghiệm triển khai IPv6. 



Thống kê IPv6 tại VN 

• Theo thống kê của Cisco 6Lab tại: http://6lab.cisco.com/stats  

Hà Nội, 05/2015 
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Thống kê IPv6 tại VN 

• Theo thống kê tại: https://www.vyncke.org/ipv6status/ 

Tại VN (lấy mẫu trên tổng số 372 hosts): 

 Số lượng Website sử dụng IPv6: 15/372 (4%). 

 Số lượng Email sử dụng IPv6: 132/372 (35%). 

 Số lượng DNS server sử dụng IPv6: 52/372 (14%) 

 Số lượng Internet User sử dụng IPv6: < 0.01% 

Hà Nội, 05/2015 
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Xu hướng phát triển IPv6 

trên thế giới 

1. Chuyển đổi & phát triển hạ tầng mạng hỗ trợ IPv6 (ISP): 

 IPv4/IPv6 Dual Stack. 

 IPv4/IPv6 Tunneling. 

 IPv4/IPv6 Translation. 

2. Cung cấp thiết bị (Vendor), nội dung (CSP) trên hạ tầng mạng 
IPv6: 

 Thiết bị hỗ trợ IPv6. 

 Các dịch vụ: DNS, Web, … 

 Các ứng dụng phần mềm. 

3. Sẵn sàng IPv6 tại người dùng cuối (End User) 

4. Triển khai IPv6 cho mạng di động (4G LTE) 

 Triển khai trên nền IP-based 

 Hỗ trợ kết nối tốc độ cao, đa truy cập & đa dịch vụ 
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Triển khai IPv6 cho  

mạng di động băng rộng 

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông cần phải nhanh chóng 

nghiên cứu và triển khai IPv6 cho mạng di động băng rộng vì: 

 

Hà Nội, 05/2015 
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• Sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động (dự kiến 11,5 tỷ thiết bị 
vào năm 2019). 

2 

• Xu hướng chuyển đổi sang thế hệ mạng di động mới, có tốc độ cao 
hơn (dự kiến kết nối 3G/4G LTE sẽ đạt 53% vào năm 2017). 

3 

• IPv6 đã được thử nghiệm & triển khai thành công tại các nhà mạng di 
động lớn trên thế giới. 

4 

• Khả năng hỗ trợ IPv6 của các thiết bị di động (dự kiến 6,2 tỷ thiết bị 
trong năm 2019) 



Khả năng hỗ trợ IPv6  

trên thiết bị di động 

Devices (K) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 

2014–2019 

Global  2,011,486  2,614,224  3,301,088  4,086,574  5,044,931  6,208,921 25% 

Laptops  162,993  180,091  199,843  215,855  227,811  236,472 8% 

M2M  62,640  121,469  243,196  450,996  754,519  1,155,014 79% 

Nonsmartphones  435,720  551,899  589,772  563,033  558,834  579,722 6% 

Other Portables  14,212  11,853  11,274  12,378  14,717  17,262 4% 

Smartphones  1,270,457  1,650,435  2,115,471  2,656,844  3,256,192  3,934,847 25% 

Tablets  65,464  98,476  141,531  187,469  232,857  285,603 34% 

Hà Nội, 05/2015 

Nguồn tham khảo: Cisco VNI Mobile, 2015 



Định hướng triển khai IPv6  

tại VN 

• Bám sát kế hoạch hành động quốc gia, quy hoạch viễn thông/băng 

rộng quốc gia. 

• Định hướng tại VN: 

 Tiếp tục phát triển hạ tầng mạng lưới IPv6. 

 Triển khai sâu rộng từ các nhà sản xuất thiết bị, doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp phần mềm, nội dung 

số; tập trung vào các hạ tầng mạng truy cập Internet có số lượng 

thuê bao lớn, đặc biệt là mạng di động băng rộng 4G LTE. 

 Đẩy mạnh hơn công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn, chi tiết hơn đến 

các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho thiết bị đầu cuối. 

 Tạo chính sách, cơ chế truyền thông, đào tạo nhằm thúc đẩy 

toàn diện triển khai IPv6 tới người sử dụng cuối. 

 Đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu & triển khai IPv6. 

Hà Nội, 05/2015 



Triển khai IPv6 là tất yếu! 

• IPv6 tạo không gian cho Internet phát triển: 

 Ước tính đến năm 2017, trên toàn thế giới sẽ có tới 3,6 tỷ người dùng 

Internet, chiếm tới 40% dân số toàn cầu. 

 Ước tính năm 2020, số lượng thiết bị có kết nối Internet ~ 50 tỷ. 

 Sự chuyển đổi & phát triển mạng di động băng rộng 4G LTE 

• Việc triển khai IPv6 là tất yếu, cần bắt tay ngay vào thực hiện. 

 Đảm bảo sự phát triển và ổn định trong tương lai. 

 Hỗ trợ đồng thời IPv4, IPv6. 

 Đảm bảo các dịch vụ cung cấp không bị ảnh hưởng. 

• Cần có sự tham gia đồng bộ của các doanh nghiệp: ISP, CSP, 

Mobile Operator, các nhà sản xuất thiết bị, phần mềm … 

Hà Nội, 05/2015 



Trân trọng  

cảm ơn! 

Hà Nội, 05/2015 


