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Internet of Things – Sự hội tụ giữa ứng dụng vật lý và
ứng dụng kỹ thuật số
“Mạng lưới kết nối mọi vật với Internet có khả năng thu thập và trao đổi dữ liệu. Viết tắt là IoT”

Nguồn: Business Insider – “The Internet of
Things Ecosystem Research Report”
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Internet of Things – Hạt nhân của Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4

“… Fourth Industrial Revolution is building on the Third. It is
characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines
between the physical, digital, and biological spheres.”
Giáo sư Klaus Schwab_Chủ tịch diễn đàn kinh thế thế giới
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Internet of Things
Tầm nhìn 2020
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VNPT Technology sẵn sàng cho IoT
Nền tảng kết nối vạn vật – “Sân chơi” dành cho các nhà phát triển ứng dụng



Nền tảng mở dành cho
ứng dụng IoT



Nền tảng IoT kết nối mọi
vật



Nền tảng IoT dễ dàng
mở rộng



Nền tảng IoT tiêu chuẩn

quốc tế


Nền tảng IoT an toàn
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VNPT Technology sẵn sàng cho IoT
Nền tảng kết nối vạn vật – Lợi ích đối với cộng đồng
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VNPT Technology sẵn sàng cho IoT
Nghiên cứu phát triển thiết bị IoT
IoT Gateway: Ứng dụng đa lĩnh vực

Thiết bị dành cho các ngành dọc



Môi trường



Môi trường



Smarthome



Nông nghiệp



Nông nghiệp



Giám sát an ninh



Giao thông



Giao thông



Ngân hàng, tài chính



Smarthome, Smart building



Giáo dục



Chuỗi cung ứng



Sản xuất công nghiệp





Giao vận



Giám sát an ninh

Sản xuất công
nghiệp



Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với hạ tầng công nghệ và thói quen sử dụng của người Việt
Nam



Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng



Phù hợp với nhiều môi trường triển khai



Kết hợp cung cấp giải pháp tổng thể từ nghiên cứu phát triển đến triển khai và vận hành
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Vai trò của IPv6 với IoT
Số lượng địa chỉ
IP lớn

Chất lượng dịch
vụ tốt hơn

Hỗ trợ kết nối
end-to-end

Dễ dàng triển khai multicast

Tự động cấp địa chỉ
cho các thiết bị

Hỗ trợ tốt cho các thiết
bị di động

Định tuyến nhanh
hơn

Vận hành hệ thống đơn
giản hơn

Bảo mật tốt hơn

Dễ dàng chuyển đổi hệ
thống IPv4 sang IPv6
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Vai trò của IPv6 với IoT



Giải quyết tốt vấn đề định danh
cho các thiết bị, sensor,…
(Thing) kết nối trong IoT.



Đáp ứng tốt nhu cầu cấp địa
chỉ cho số lượng lớn các vật
thể kết nối trong IoT.



Nhu cầu địa chỉ IP lớn của IoT
cũng là một trong những động
lực thúc đẩy triển khai IPv6

Số lượng địa chỉ
IP lớn

IPv4
4.3 * 109
Địa chỉ

IPv6

3.3*1038
Địa chỉ
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Vai trò của IPv6 với IoT


Sử dụng địa chỉ IPv6 giúp các hệ
thống IoT dễ dàng kết nối Internet.



Địa chỉ IPv6 hỗ trợ tốt cho các thiết
bị di động, cũng như cơ chế định
tuyến giữa các thiết bị này.



Dễ dàng cung cấp các dịch vụ end
– to – end: VOIP, streaming
(Không sử dụng giao thức NAT)

Hỗ trợ kết nối
end-to-end
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Vai trò của IPv6 với IoT


Tự động cấp địa chỉ
cho các thiết bị

Địa chỉ IPv6 có khả năng tự động cấp địa chỉ IP


Không cần kết nối đến DHCP server



Dễ dàng kết nối thiết bị (hot plugging)



Giảm chi phí nhân công



Phù hợp với các mạng không dây

Đặc biệt phù hợp với
mạng IoT có số lượng
thiết bị lớn, thường
xuyên có sự thay đổi số
lượng thiết bị kết nối
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Vai trò của IPv6 với IoT


Cấu trúc header gói tin đơn giản hơn



Không tính checksum của header, giúp
giảm thời gian xử lý header của gói tin,
tối ưu thời gian định tuyến.



Cấu trúc đánh địa chỉ và phân cấp định
tuyến thống nhất, dựa trên một số mức
cơ bản đối với các nhà cung cấp dịch
vụ, giúp tránh nguy cơ quá tải bảng
thông tin định tuyến khi chiều dài địa chỉ
IPv6 lên đến 128 bit.

Định tuyến nhanh
hơn
IPv4 header

IPv6 header

Cấu trúc địa chỉ IPv6
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Vai trò của IPv6 với IoT




Bảo mật tốt hơn

IPsec là một trong những yêu cầu bắt buộc, bao gồm các giao thức giúp
nâng cao khả năng bảo mật trong quá trình truyền dữ liệu và trao đổi khóa
bảo mật
•

Giao thức AH (Authentication Header)

•

Giao thức ESP (Encapsulating Security Payload)

•

Giao thức IKE (Internet Key Exchange)

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra loại dịch vụ cần
đảm bảo tính riêng tư như các dịch vụ IoT
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Vai trò của IPv6 với IoT


Chất lượng dịch
vụ tốt hơn

Cấu trúc header gói tin IPv6 được bổ sung trường thông
tin hỗ trợ phân loại luồng dữ liệu chính xác hơn (từ nguồn
đến đích) phục vụ định tuyến


Giúp dễ dàng xác định và xử lý định tuyến hiệu quả hơn.



Thông tin này không bị thay đổi khi đi qua các hệ thống trung
gian, do đó, đấp ứng được yêu cầu cao về QoS, đặc biệt
thích hợp với các hoạt động điều khiển thiết bị từ xa yêu cầu
độ trễ đường thấp
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Vai trò của IPv6 với IoT

Dễ dàng triển khai multicast



Số lượng địa chỉ multicast lớn nên việc triển khai multicast không bị hạn chế
không gian địa chỉ.



Địa chỉ multicast là bắt buộc trong IPv6, do đó, mọi ISP đều hỗ trợ việc triển
khai multicast



Multicast là một trong những mô hình điều khiển thiết bị phổ biến trong IoT
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Vai trò của IPv6 với IoT


Giải quyết vấn đề cấp địa chỉ cho từng
thiết bị di động



Cung cấp các cơ chế, chức năng hỗ trợ
định tuyến trong di động, do đó, dễ dàng
triển khai các dịch vụ di động cần địa chỉ
IP riêng cho thiết bị di động

Hỗ trợ tốt cho các thiết
bị di động

 Đặc biệt phù hợp triển khai các dịch vụ
IoT cần điều khiển, giám sát vật thể thông
qua điện thoại di động

17

Vai trò của IPv6 với IoT

Vận hành hệ thống đơn
giản hơn



Hỗ trợ cơ chế kết nối đồng bộ giữa 2 ISP, do đó, luôn có kết nối dự phòng
giúp đảm bảo tính sẵn sàng của dịch vụ



Khả năng tự động cấp địa chỉ cho thiết bị giúp giảm đáng kể chi phí nhân
công vận hành, đặc biệt là đối với hệ thống mạng có số lượng thiết bị kết nối
lớn như IoT
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Vai trò của IPv6 với IoT



IPv6 kế thừa các ưu điểm của IPv4,
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
chuyển đổi.



Các phần tử mạng IPv6 có thể hỗ trợ
đồng thời IPv4 và IPv6.



Hệ thống mạng IPv6 có thể hoạt động
song song với các hệ thống IPv4 cho
đến khi quá trình chuyển đổi kết thúc.

Dễ dàng chuyển đổi hệ
thống IPv4 sang IPv6
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Thách thức khi triển khai IPv6 cho IoT
Có cần thiết phải triển
khai IPv6 không?
Có lựa chọn nào
khác không?

Triển khai IPv6 là sự lựa chọn duy nhất để đáp ứng tốc độ phát triển thiết bị, khả năng
kết nối và mở rộng mạng lưới dịch vụ của IoT
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Thách thức khi triển khai IPv6 cho IoT


Nâng cấp các thiết bị hỗ trợ IPv6
•

Các thiết bị hiện tại nhiều thiết bị sử dụng các chuẩn kết nối khác nhau và chưa
hỗ trợ IPv6

•

Thiết bị IoT chủ yếu là các thiết bị công suất thấp, việc hỗ trợ IPv6 phải có
giải pháp cân đối giữa các chức năng của thiết bị và năng lượng tiêu thụ

•

Cần thời gian để khách hàng, nhân viên quản trị hệ thống/ dịch vụ làm quen với
việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ IPv6
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Thách thức khi triển khai IPv6 cho IoT


Chuyển đổi hệ thống mạng IoT hiện tại sang IPv6


Xác định thời điểm chuyển đổi



Lộ trình chuyển đổi phù hợp với hệ thống, nhu cầu khách hàng và sự phát triển
của cơ sở hạ tầng



Kế hoạch chuyển đổi cụ thể, không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống,
dịch vụ

Triển khai IPv6 cho IoT là một quá
trình, cần có sự phối kết hợp của
nhiều đơn vị như các nhà cung cấp
hạ tầng mạng internet, các nhà
cung cấp thiết bị, các nhà cung cấp
dịch vụ
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Thách thức khi triển khai IPv6 cho IoT


Tích hợp các hệ thống mạng IoT sử dụng IPv4 và IPv6
•

Đảm bảo khả năng hoạt động thông suốt giữa các hệ thống đang sử dụng IPv4
và các hệ thống đã chuyển đổi sang IPv6

•

Kết nối mở rộng hệ thống IoT


Kết nối với các hệ thống chưa sử dụng IPv6



Kết nối với các hệ thống đã sử dụng IPv6
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Thách thức khi triển khai IPv6 cho IoT


An toàn thông tin khi triển khai IPv6 cho IoT
•

Giải quyết các vấn đề an toàn thông tin tương tự như hệ thống IoT sử
dụng IPv4
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Định hướng giải pháp của VNPT Technology


Nghiên cứu phát triển thiết bị
IoT Gateway hỗ trợ IPv6


Cho phép kết nối và hoạt động
tốt với hệ thống IPv4 và IPv6



Hỗ trợ các cơ chế đảm bảo
an toàn thông tin


Cho phép áp dụng các giao
thức mã hóa dữ liệu, trao đổi
khóa bảo mật



Hỗ trợ các cơ chế phát hiện mã
độc, hình thức tấn công MITM
(Man in the middle)
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Định hướng giải pháp của VNPT Technology


Nền tảng IoT hỗ trợ kết nối đến các thiết bị và hệ thống IPv6
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Định hướng giải pháp của VNPT Technology

Triển khai tối đa công nghệ điện toán Biên trong IoT
Giám sát 24/24 nếu thấy nghi ngờ có thể khoanh vùng
và tạm cách ly Fog Node đó khỏi hệ thống làm sao cho thiệt hại nhỏ nhất
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Định hướng giải pháp của VNPT Technology

• Sử dụng FN, FA hỗ trợ IPv6
• Giảm khoảng cách truyền thông tin giữa các vật thể
kết nối
Triển khai tối đa công nghệ điện toán Biên trong IoT

• Giảm công suất truyền dữ liệu
• Phù hợp với các thiết bị đầu cuối công suất thấp
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Kết luận


IPv6 có vai trò rất quan trọng trong IoT



Triển khai IPv6 là sự lựa chọn duy nhất để đáp ứng tốc độ phát triển thiết bị,
khả năng kết nối và mở rộng mạng lưới dịch vụ của IoT



Triển khai IPv6 trong IoT đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan chức
năng, nhà cung cấp hạ tầng mạng, các nhà cung cấp thiết bị cũng như các
đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ



Chuyển đổi sang IPv6 và áp dụng trong IoT là một quá trình lâu dài, cần có
lộ trình phát triển rõ ràng cũng như sự phối hợp của các cấp quản lý, các
đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp
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