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IPv6 & Cloud: Lựa chọn tất yếu 



Nguồn: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html

IPv4 đã cạn kiệt

IPv6 là tất yếu 



Tốc độ tăng trưởng chóng mặt của các thiết bị di dộng, thiết bị 
không dây
→ Nhu cầu kết nối internet tăng vượt khỏi khả năng phục vụ của IPv4

→ Tương lai phát triển của Internet là  IPv6 

http://bitshare.cm/post/11403879788/by-the-year-2020-there-will-be-24-billion-connected

Thống kê 
của GSMA

IPv6 là tất yếu (tiếp) 



Nếu không gian IPv4 bằng quả bóng tennis 

thì không gian địa chỉ IPv6 như trái đất

IPv6 là tất yếu (tiếp) 



Doanh nghiệp và IPv6

Tình hình chuyển đổi IPv6 
của DN trên thế giới

 

- 

Lý do cần chuyển đổi

- Chi phí cho IPv4 ngày càng tăng 
do khan hiếm

- Chức năng Website bị hạn chế 
đem đến cảm nhận không tốt cho 
khách hàng

- Hệ thống cung ứng dịch vụ trực 
tuyến có khả năng bị gián đoạn 
nếu không kịp chuyển đổi lên IPv6.

- IPv6 là một nhân tố quyết định để 
doanh nghiệp tiếp tục phát triển 
trong tương lai

- IPv6 là chuẩn mới và bắt buộc



Triển khai IPv6 với doanh nghiệp/tổ chức sử dụng dịch vụ  

Thách thức:

Hạ tầng/Thiết bị đầu cuối Cấu hình định tuyến 

Ứng dụng/Nội dung



IPv6 và Cloud

Tất yếu của Tất yếu



Hạ tầng cơ sở, Thiết bị đầu cuối

Định tuyến
IPv4/IPv6 DualStack

Ứng dụng, 
Nội dung

Nhà cung cấp dịch vụ CLOUD

Nhà cung cấp dịch vụ CLOUD

Người dùng

IPv6 và Cloud: Lựa chọn tất yếu  

Phương án chuyển đổi IPv6 hiệu quả

CLOUD



Pay-as-you-go

Capex  Opex

Fast Deployment

On-demand

Easy Management

IPv6 CLOUD

IPv6 và Cloud: Lựa chọn tất yếu  

Ưu việt của IPv6-Cloud



IPv6 và Cloud : Khuyến nghị chuyển đổi 5 bước  

Lựa chọn nhà cung cấp  sẵn sàng về IPv6 và Cloud

Thống kê hiện trạng và lên kế hoạch chuyển đổi chi tiết

Chuyển đổi từng phần để giảm thiểu rủi ro
- Đưa từng phần của hệ thống lên CLOUD
- Có phương án dự phòng (chạy song song CLOUD và hệ thống cũ)

Sử dụng kinh nghiệm triển khai trên CLOUD để nâng cấp, chuyển
đổi hệ thống hạ tầng hiện tại lên IPv6

Chuyển đổi toàn bộ hệ thống
-Có thể chuyển toàn bộ lên CLOUD
-Hoặc xây dựng hệ thống hạ tầng doanh nghiệp chạy IPv6



IPv6 & NetNam



2012

Kinh nghiệm triển khai IPv6 tại NetNam 

2002-2008 2009 2010 2011

Nghiên cứu 
IPv6

AI3/SOI 

Tham gia 
ban công 
tác thúc đẩy 
IPv6 quốc 
gia

IPv6 
Tunnel với 
HE

Chạy thử 
IPv6 Dual-
Stack tại 
NetNam

Kết nối trực 
tiếp IPv6 
với NTT

Kết nối trực 
tiếp IPv6 
với VNNIC

World IPv6 
Day 
Tunnelbroker
. netnam.vn

Cung cấp 
dịch vụ 
IPv6 thử 
nghiệm

IPv6 
Tunnel với 
VNNIC Tham gia 

xây dựng 
“chương 
trình hành 
động quốc 
gia về IPv6

World IPv6 
Launch 
Go6.vn

SixXs POP

Hội thảo 
quốc tế đầu 
tiên IPv6 do 
VNNIC tổ 

chức

Cung cấp 
dịch vụ 
IPv6 thử 
nghiệm

2013

Vietnam IPv6 
Launch
Go6.vn

Kết nối VNIX6

Chính thức 
cung cấp dịch 

vụ IPv6

Khách hàng 
Enterprise 
đầu tiên

Nghiên cứu 
IPv6

AI3/SOI 

Lab IPv6 



Dịch vụ IPv6 sẵn sàng 

Hạ tầng phát triển 
trên nền tảng 
CLOUD

NetNam sẵn sàng với IPv6 và CLOUD



Let’s go six ... & Cloud 



Cảm ơn quý vị 

Vu The Binh, CEO
binh.vt@netnam.vn
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