BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY
PHÁT TRIỂN IPv6 QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN
CHUYỂN ĐỔI IPv6

TRIỂN KHAI IPv6 TRÊN THẾ GIỚI
IETF thông báo
địa chỉ IPv4 sẽ
cạn kiệt

Châu Mỹ: 32,67%
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Không gian địa chỉ gần như vô hạn
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2016

2017

IETF giới thiệu
tiêu chuẩn địa chỉ
IPv6

IANA tuyên bố
cạn kiệt kho địa
chỉ IPv4 dự trữ
toàn cầu

Uỷ ban kiến trúc
Internet thông báo
ngừng phát triển
hỗ trợ IPv4 trên
các tiêu chuẩn
Internet mới

Tỉ lệ ứng
dụng IPv6
toàn cầu đạt
hơn 20%

TRIỂN KHAI IPv6 TẠI VIỆT NAM
Thành lập Ban Công tác
thúc đẩy phát triển IPv6
quốc gia

2009

2011

Khai trương IPv6
Việt Nam

2013

Tỉ lệ ứng dụng IPv6 Việt
Nam đạt 10%

2014

2017

Ban hành Kế hoạch
hành động quốc gia
về IPv6

12/2018: Tỉ lệ ứng dụng
IPv6 Việt Nam đạt
25,58%

Điều chỉnh, bổ sung
Kế hoạch hành động
quốc gia về IPv6

02 ASEAN
06 Châu Á - Thái

Dễ dàng thực hiện Multicast
Sẵn sàng để phát triển 4G/LTE, 5G và IoT

Bình Dương
11 Thế giới

CẠN KIỆT IPv4 TẠI CÁC KHU VỰC
1. IPv4 đã cạn kiệt, thế giới
đang chuyển sang IPv6.
2. Nguy cơ trở thành “ốc
đảo” trên Internet nếu các
cơ quan nhà nước không
chuyển đổi sử dụng IPv6 cho
mạng lưới, dịch vụ.

Tỉ lệ chuyển đổi IPv6 toàn cầu: 26,68%

Những quốc gia có tỉ lệ chuyển đổi IPv6 cao (Google, APNIC- Tháng 03/2019)

HOẠT ĐỘNG BAN CÔNG TÁC
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPv6 QUỐC

2019

An toàn, bảo mật kết nối đầu cuối
Tốc độ truy cập Internet tốt hơn

Việt Nam: 31,81%

2019

Khả năng tự động cấu hình
Quản lý định tuyến và chất lượng mạng tốt hơn

Châu Á: 19,40%

Mỹ Latin: 17,61%

GIỚI THIỆU ĐỊA CHỈ IPv6

LỢI THẾ CỦA IPv6

1996

Châu Âu: 17,6%

Châu Phi: 1,09%

(Dành cho các cơ quan Nhà nước)
IPv6 (Internet protocol version 6) là phiên bản địa chỉ Internet
mới, được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4 (4,3 tỷ địa chỉ).
Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bít, không gian địa chỉ khoảng
340 tỷ tỷ tỷ tỷ địa chỉ.

Tỉ lệ ứng dụng
IPv6 toàn cầu
đạt 9%

IPv6 được phân bổ
06/6/2012: Khai
để thử nghiệm và trương IPv6 Toàn cầu
triển khai
(World IPv6 Launch)

- Cung cấp dịch
vụ trên IPv6 tới
người sử dụng;
- Hoàn thành
các chỉ tiêu Kế
hoạch hành
động quốc gia
về IPv6.

01

Mỹ: 50,34%

02

Ấn Độ: 44,73%

03

Malaysia: 39,75%

04

Nhật Bản: 33,34%

05

Đài Loan: 32,31%

06

Viet Nam: 31,81%

Tập huấn, đào tạo về IPv6
Thúc đẩy chuyển đổi IPv6 tại
Việt Nam; tổ chức sự kiện Ngày
IPv6 Việt Nam (06/5) hàng năm

Xây dựng tiêu chuẩn, quy định về
sử dụng IPv6 tại Việt Nam

Tư vấn, hỗ trợ triển khai IPv6
cho các doanh nghiệp,
cơ quan Nhà nước

LIÊN HỆ
16.120.000 người dùng IPv6
FTTH: 8.600.000 khách hàng IPv6
3G/4G: 7.520,000 khách hàng IPv6
Tỉ lệ ứng dụng IPv6: 31,81%
Nguồn: APNIC - Tháng 3/2019

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

(Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia)

https://vnnic.vn
info@vnnic.vn
+84-24-35564944 (100)
18 Nguyễn Du, Hà Nội

10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet
các cơ quan Nhà nước
Lập kế hoạch

Đào tạo,
truyền thông
- Tập huấn, đào tạo, chuẩn
bị nhân sự;
- Truyền thông, nâng cao
nhận thức.
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- Rà soát, đánh
giá tổng thể
mạng lưới, dịch
vụ (thiết bị, phần
mềm; hạ tầng, hệ
thống DNS,...);
- Lập kế hoạch,
phương án tổng
thể, chi tiết.
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Chuyển đổi IPv6 cho Trung
tâm tích hợp dữ liệu

Tài nguyên

* Đăng ký địa chỉ IPv6,
IPv4, số hiệu mạng ASN
độc lập;
* Quy hoạch địa chỉ cho:
+ Hệ thống dịch vụ, IDC,
Cloud,...
+ Hệ thống quản lý;
+ Hệ thống IT nội bộ.
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- Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet;
- Hệ thống DNS;
- Cổng thông tin (Website dưới tên
miền .gov.vn), dịch vụ công trực
tuyến;
- Các dịch vụ Internet cơ bản: Email,
phần mềm ứng dụng nội bộ,...

- Chuyển đổi toàn
bộ hệ thống IT nội
bộ;
- Chuyển đổi các
dịch vụ có kết nối
Internet còn lại;
- Sẵn sàng triển
khai mạng thuần
IPv6 (IPv6 only).

- Mở rộng triển khai
mạng LAN;
- Thực hiện chuyển
đổi hỗ trợ đồng thời
IPv4/IPv6 cho mạng
kết nối diện rộng
(WAN).
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GIAI ĐOẠN 2 - KẾT NỐI, THỬ NGHIỆM

Hoàn thiện

Chuyển đổi IPv6
kết nối WAN tới
các đơn vị
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10
IPv6

IPv4
GIAI ĐOẠN 1 - CHUẨN BỊ

Kết nối, định tuyến

- Làm việc với ISP:
+ Yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ
đồng thời IPv4//IPv6;
+ Yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv6
của đơn vị trên Internet toàn cầu;
- Kết nối IPv6 với mạng số liệu chuyên
dùng.
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Phần mềm,
ứng dụng
- Yêu cầu đơn vị
cung cấp phần mềm,
ứng dụng giải pháp,
thuê ngoài dịch vụ
CNTT hỗ trợ đồng
thời IPv4//IPv6;
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Thử nghiệm ứng
dụng, dịch vụ

GIAI ĐOẠN 3 - CHUYỂN ĐỔI CHÍNH THỨC

- Thử nghiệm ứng dụng
IPv6 cho phân mạng kết
nối Internet , dịch vụ DNS
và Website quy mô nhỏ;
- Thử nghiệm với các hệ
thống mạng LAN và Wifi
kết nối Internet sử dụng
dụng IPv6.

Đánh giá
- Đánh giá sau thử
nghiệm;
- Xây dựng kế hoạch
tiếp theo.

Thông tin, tài liệu hướng dẫn:
https://www.vnnic.vn/ipv6/

