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NỘI DUNG CHÍNH 

Triển khai IPv6 trên thế giới 

Triển khai, chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam 

Xu hướng công nghệ 

Định hướng trong thời gian tới  



TRIỂN KHAI IPv6 TRÊN THẾ GIỚI 
 
 
 



THẾ GIỚI KHAI TRƯƠNG IPv6 

• http://www.worldipv6launch.org/ 

• IPv6 trở thành mặc định, vĩnh viễn 
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TRIỂN KHAI IPv6 – TỔNG QUAN 
SAU 2 NĂM 

• Tỉ lệ phần trăm AS quảng bá Pv6 prefix 

• http://www.worldipv6launch.org/ 
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Nguồn: http://www.google.com/ipv6/statistics.html 

• Google: 0,6%  3,5% 

 

NGƯỜI DÙNG INTERNET IPv6 



Website sử dụng IPv6 
8,5% Top50 

DNS sử dụng IPv6 
26% Top50 

WEBSITE, DNS IPv6 



• Tại Mỹ: 0,9%  7%; 16,8 triệu người sử dụng. 
• Verizon wireless: 48,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Nguồn: worldipv6launch.org 

IPv6 – CHÂU MỸ 



• AMS-IX 

• Phát triển gấp đôi so với 2013, gấp 4 lần so với 2012.  
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IPv6 – CHÂU ÂU 



TRIỂN KHAI IPv6 TRONG KHU VỰC 

• Tỉ lệ phần trăm AS quảng bá IPv6 prefix: châu Á TBD 
(16%  23%) 

• http://www.ipv6actnow.org/info/statistics/ 
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TRIỂN KHAI IPv6 TRONG KHU VỰC 
(tiếp) 

• Hàn Quốc: 

 IPv6 được đưa vào trong các thỏa thuận kết nối giữa các ISP. 

 Mạng có dây: 3 ISP lớn (KT, SKB, LGU +) triển khai IPv6 từ tháng 
12 năm 2012. 

 Cơ quan (KISA) và SK Telecom thử nghiệm IPv6 trên di động 
mạng LTE (4G) từ tháng 12 năm 2012. 

• Australia: 

 Tại Úc triển khai IPv6 vào tất cả các cơ quan chính phủ liên bang. 

 Hiện nay tất cả đã sẵn sàng IPv6. 

 Các cơ quan chính phủ lớn của Úc đưa IPv6 vào hồ sơ quản lý 
của họ 



TRIỂN KHAI IPv6 TRONG KHU VỰC 
(tiếp) 

• Singapore: 

 Chương trình chuyển tiếp IPv6 phát triển IDA của Singapore. 

  Áp dụng nhiều bên liên quan tiếp cận kết hợp với "kéo"và "đẩy" 
để thúc đẩy phát triển IPv6. 

 Tạo nhu cầu IPv6 ban đầu của các doanh nghiệp, cơ quan chính 
phủ, các nhà cung cấp ứng dụng và nội dung.  

 Sẵn sàng địa chỉ IPv6 tại các nhà cung cấp. 

 Đảm bảo tương thích IPv6 và IPv4 trong toàn bộ hệ thống bao 
gồm: phần cứng và phần mềm. 

 Nâng cao nhận thức về IPv6 các bên liên quan. 



TRIỂN KHAI IPv6 TẠI VIỆT NAM 
 
 
 



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA IPv6 
 
 
 



 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN 

06/05/2008: 
Chỉ thị 
03/2008/CT-
BTTTT  thúc 
đẩy sử dụng 
IPv6 

06/01/2009: 
Thành lập 
VNIPv6TF 

29/03/2011: Kế 
hoạch hành động 
quốc gia IPv6 

19/07/2010: QĐ 
49/2010/QĐ-TTg 
IPv6 thuộc danh 
mục CN cao 

15/07/2013: NĐ 
72/2013/NĐ-CP 
thúc đẩy ứng 
dụng IPv6 



 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  
QUỐC GIA IPv6 

• BTTTT ban hành ngày 29/3/2011 

• 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 



HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI IPv6  
TẠI VIỆT NAM 

 
 
 



Khai trương IPv6 Việt Nam – Vietnam IPv6 Launch  
http://VietnamIPv6Launch.vn/  -  06/05/2013 

IPv6: mặc định, vĩnh viễn! 

KHAI TRƯƠNG IPv6 VIỆT NAM 
- VIETNAM IPv6 LAUNCH - 

http://VietnamIPv6Launch.vn/
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• Tỷ lệ % AS quảng bá IPv6 prefix: Việt Nam 10,95% 

 

TRIỂN KHAI IPv6 VIỆT NAM 
SAU 1 NĂM 

Nguồn: RIPE NCC 



• Mạng DNS quốc gia, VNIX, mạng lõi của ISP đã sẵn sàng IPv6 
 11/18 ISP kết nối DualStack IPv4/IPv6. 4 ISP có kết nối thuần IPv6 đi 

quốc tế. 

• 15 DNS Server triển khai IPv6 

• 20 chủ website, 35 website .VN triển khai IPv6 
 Trang thông tin, thương mại điện tử … 

 Bộ TT&TT là cơ quan Bộ đầu tiên triển khai IPv6 trên cổng thông tin 
điện tử của Bộ: http://www.mic.gov.vn/  

• 06 Nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ IPv6 
 VNPT Technology, Viettel R&D, FPT Telecom, D-Link, Zyxel, Ruckus 

Wireless Inc. 

• Dịch vụ nội dung: chưa có 

• End-user/Mobile3G: chưa có  

TRIỂN KHAI IPv6 VIỆT NAM 
SAU 1 NĂM 
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• 2001:678:4:0:0:0:0:12 
• 2001:dc8:0:7:0:0:0:105 

• 2001:67c:e0:0:0:0:0:126 
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• AAAA query: 17,6% 
• DNS IPv6 traffic: max 3Mb, 

avg 1,5Mb (VNIX) 

 

LƯU LƯỢNG IPv6 TRÊN  
DNS QUỐC GIA 



 

 

MỨC ĐỘ HIỆN DIỆN IPv6 

• Công nghệ: 

– Thiết bị mạng lõi, đầu cuối: hầu hết các thiết bị mạng lõi đã hỗ 
trợ IPv6, nhiều đầu cuối đã hỗ trợ IPv6: TP-Link, D-Link, Zyxel, 
Ruckus, … Trong nước: VNPT, Viettel, FPT 

– Nền tảng phần mềm, ứng dụng đã hỗ trợ IPv6: OS, application, 
web server, database, ngôn ngữ lập trình, … 

• Tuy nhiên triển khai IPv6 còn quá ít: 

– Lưu lượng IPv6 thấp 

– 15 DNS, 20 chủ websites: còn khiêm tốn 

– Chưa có nhiều các phần mềm trong nước triển khai IPv6 
(http://www.tmasolutions.com/docs/TMA-Brochure-IPv6.pdf)  

– Có ít DN sản xuất đầu cuối trong nước 
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 • Triển khai IPv6 cho các dịch vụ nội dung CP. 

• Phát triển thiết bị đầu cuối IPv6 (home router). 

• Access network: IPv6 tới End-user. 

• Mobile operator: IPv6 cho di động. 

 

ĐỊNH HƯỚNG 



• IPv6 ready logo program: 

– Chương trình chứng nhận sẵn sàng IPv6  

– Cho sản phẩm, trang web, hệ thống thông tin, dịch 
vụ/nhà cung cấp dịch vụ. 

• Đào tạo nguồn lực: 

– IPv6 training: IPv6, IPv6 Security, IPv6 software 
developer … 

 

ĐỊNH HƯỚNG (tiếp) 
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• BYOD – Thiết bị dùng 
riêng 

• IoT – Văn phòng thông 
minh 

• IoT – Nhà thông minh 

• IoT – Thành phố thông 
minh  

Nguồn: CISCO IBSG, 2012 

INTERNET – XU HƯỚNG 
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• Tăng cường khả năng kết nối về chiều 
rộng - khoảng cách địa lí &  về chiều 
sâu - hỗ trợ kết nối ngày càng nhiều 
đối tượng. 

• Tiến tới Internet thông minh (smart-
office/home/city). 

INTERNET of THINGS/EVERYTHING 



TRIỂN KHAI IPv6 LÀ TẤT YẾU! 



 

 

Trân trọng cảm ơn! 


