
IPv6 với kỷ nguyên Internet của vạn vật

(IPv6 & Internet of Things)



Kỷ nguyên Internet of Thing

Internet of thing là gì ? – Viễn cảnh tương lai

Ở đó không chỉ dừng ở việc điều khiển thiết bị từ xa dưới sự tương tác

của con người mà tiến tới là sự giao tiếp trực tiếp giữa các thiết bị với

nhau  hoàn toàn tự động mà không cần đến sự can thiệp của con người. 

 tối ưu hóa hiệu năng sử dụng, tối ưu hóa sử dụng nhiên liệu….

VD : 

camera giao thông -> tự xác định tắc đường, tai nạn, tự điều chỉnh giờ các

chuyến bay, giờ xe bus, tự điều chỉnh hệ thống dẫn đường để điều tiết tắc

đường,….

Ô tự cảm biến trời mưa và báo cho chủ

Máy lạnh/ bình nước tự bật nhờ cảm biến thời tiết









IP = Integration Protocol (giao thức )

IP là giao thức quyết định giúp Internet of Things chính thức mở rộng không biên

giới.



Connecting people / connecting THING





IPv6 và IoT:

- Không gian địa chỉ lớn gần như

không giới hạn

- Tính năng tự động cấu hình địa chỉ

- IP là giao thức quyết định sự phổ biến

của IoT



I. GIỚI THIỆU CHUNG



Nhân lực: 200 Chuyên gia – Kỹ sư

Tăng trưởng: 20% / năm

2014 Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty

2012
Nhà cung cấp dịch vụ số 1 trong khối Khách sạn 5* & CCCC

ISP dẫn đầu trong các dịch vụ về IPv6

2010 Cổ phần hóa công ty

2007 Gia nhập thị trường VIP (KS 5*, CCCC & công ty đa quốc gia)

2003 Bắt đầu cung cấp dịch vụ băng thông rộng

2000 Thành lập chi nhánh tại TP.HCM  

1997 ISP đầu tiên tại Việt Nam

1994 Thành lập NetNam 

INTRODUCTION
CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM         

Tòa nhà 2A-2B 

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

244 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Hệ thống Sản phẩm - Dịch vụ cốt lõi







Thank you! 
Mr Nguyen Luu Hoang

Business development director

NetNam Corp.


