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Mô hình cấp IPv6 cho thuê bao di động 3G, 4G



Động lực thúc đẩy triển khai IPv6

trên mạng di động

1. Sự phát triển mạnh mẽ của Mobile Internet và tốc độ tăng trưởng nhanh

chóng của các thiết bị Smartphone, các ứng dụng IoT trên nền IP đòi hỏi

nhu cầu cấp phát IP ngày một lớn

2. Sự cạn kiệt của tài nguyên IPv4 public

3. Dải IPv4 private dành cho thuê bao di động cũng đã cạn kiệt: dải

10.0.0.0/8 hỗ trợ tối đa 16.7 triệu địa chỉ

4. Các chuẩn IPv6 đã được định nghĩa đầy đủ bởi 3GPP và IETF, và các hãng

thiết bị đã hỗ trợ

5. Việc sử dụng IPv6 loại bỏ việc NAT public- private của IPv4



IPv6 Dual Stack trên mạng 3G
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• IPv6 Dual stack : Kết nối UE-GGSN gồm IPv4 
private và IPv6 (/64 prefix)

• Mô hình IPv6 Dualstack trên mạng di động: 
- Dễ dàng triển khai
- Không ảnh hưởng tới thiết bị đầu cuối



IPv6 Dual Stack trên mạng 4G



Triển khai IPv6 trên mạng di động

• Kích hoạt IPv6 trên các phần tử mạng phục vụ triển khai IPv6 trên
mạng di động 3G/4G như sau:
– PGW
– DNS
– HLR/HSS 
– SGSN/MME
– Firewall
– Thiết bị handset 
– Mạng truyền tải IPCore
– Billing: hỗ trợ thống kê lưu lượng IPv6



Mạng truyền tải IPCore
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• Lưu lượng IPv6 được truyền tải trên qua miền IP Core 
là IPv4 MPLS 
- Không cần thay đổi miền MPLS core
- Cấu hình 6PE/6VPE trên các router PE
- Hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6 VPN trên cùng

interface
- Cấu hình và hoạt động của IPv6 VPN giống như

IPv4 VPN



Mạng truyền tải IPCore

5/7/18 IP/Internet 9

6VPE = IPv6 VPN Provider Edge Router over MPLS 



Quy hoạch địa chỉ IPv6 di động

• Quy hoạch theo dịch vụ: cá nhân, VAS, IoT,…
– Tránh phân mảnh
– Đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong tương lai
– Thuận tiện quản lý, quy hoạch.
– Trong mỗi dịch vụ, quy hoạch tiếp theo vùng địa lý căn cứ thiết kế

mạng, chính sách định tuyến, vận hành khai thác,….
• Đơn vị quy hoạch cơ sở: /64 (tương ứng với 1 khách hàng).
• Khuyến nghị quy hoạch theo bội số của 4: /64, /60, /56, /52, 

/48,…./32.



IPv6 với thiết bị đầu cuối
• Làm việc với các hãng sản xuất thiết bị khác để activate IPv6 trên đầu cuối có hỗ

trợ IPv6 
- Các thiết bị sử dung hệ điều hành Android: Khách hàng hiện tại có thể kích

hoạt IPv6 thủ công.
- Apple iPhone cho Việt Nam: Mặc định khóa IPv6 và hiện tại không enable 

được (đối với máy chưa jailbreak).
- VNPT đã thông báo với các hãng Apple, Samsung, Nokia (HMD Global), 

Lenovo, Oppo, Asus, HTC, Sony về việc kích hoạt và thử nghiệm IPv6.
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Các kết quả triển khai IPv6 trên mạng di động VNPT



Lưu lượng IPv6 di động VNPT



Tổng số thuê bao IPv6 
trên mạng di động VNPT 
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Phương án triển khai IPv6 Only



IPv6 only – Mô hình NAT64



IPv6 only – Mô hình NAT64

- DNS cần hỗ trợ DNS64
- Không hỗ trợ ứng dụng sử dụng địa chỉ IPv4 trực tiếp

(không dùng hostname) 
- Có thể gặp các vấn đề DNSSec (do gói tin trả lời DNS đã

bị thay đổi nội dung). 



IPv6 only- Mô hình NAT64

Theo thống kê của T-
Mobile, NAT64 không
hỗ trợ một số dịch vụ:



IPv6 only - Mô hình 464 XLAT



Mô hình 464XLAT

• Provider Side Translator (PLAT)
– Là phần tử của nhà cung cấp dịch vụ
– Thực hiện chức năng NAT64

• Customer Side Translator (CLAT)
– Là phần mềm chạy trên UE
– Thực hiện chuyển đổi địa chỉ và cung cấp IPv4 private, IPv4 routing 

phục vụ các ứng dụng chỉ hỗ trợ IPv4 trên UE



Địa chỉ IPv6- 464XLAT 



IPv6 only- Mô hình 464XLAT 

• Handsets cần hỗ trợ 464XLAT (RFC6877).
• IPv6-only + 464XLAT
– Giải quyết vấn đề hết tài nguyên IPv4 
– Mạng core sử dụng IPv6 only
– Các ứng dụng chỉ chạy được trên IPv4 only như Skype vẫn hoạt động

do 464XLAT dịch địa chỉ IPv4 trên điện thoại, và sử dụng IPv6 trên
mạng

• Mô hình 464XLAT có thể áp dụng trên mạng di động và mạng cố định



Khảo sát thiết bị hỗ trợ IPv6
• NAT64:

- A10
- Cisco
- F5
- Juniper
- NEC
- Huawei
- Jool, Tayga, Ecdsys, Linux, OpenBDS,...

• CLAT
- Android (từ version 4.3)
- Nokia
- Window (Window 10- Creator Update, 

Windows Server 2016, từ bản 7/2017)
- NEC
- Linux
- Jool
- OpenWRT
- Apple (IPv6 only từ iOS 10.2)

Các nhà mạng triển khai thương mại IPv6 only
- T-Mobile US (khoảng 68 triệu thuê bao )
- Orange
- Telstra
- SK Telecom
- ....
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Kế hoạch triển khai IPv6 Only



Kế hoạch triển khai IPv6 only của VNPT

Kế hoạch triển khai IPv6 only trên mạng di động của VNPT: 
• Thử nghiệm IPv6 Only phạm vi hẹp: trong năm 2018

– Đánh giá tồn tại, khó khăn
– Lập kế hoạch triển khai IPv6 only trên mạng di động

• Triển khai IPv6 only trên mạng di động VNPT: Dự kiến 2019
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Trân trọng cảm ơn! 


