
FPT Telecom vs IPv6 

Vu Anh Tu 

        CTO FPT Telecom 



Tại sao FPT Telecom  
             triển khai IPv6 ??? 



Nội dung chính 

 Xu hướng công nghệ hiện đại 

 Ưu thế của IPv6 so với IPv4 

 Năng lực của FPT Telecom 



Smart 
Health 

Smart Wearable Devices 

e 
• Các thiết bị “wearable” 

hoạt động trên công nghệ 
IPv6 

• Kết nối wireless về các 
thiết bị Portal HOME 
NETWORK 

• Tính cá thể hóa càng ngày 
càng tăng 

Xu thế công nghệ hiện đại 



Smart Home 
Xu thế công nghệ hiện đại 



Sự bùng nổ của dịch vụ nội dung 

Xu thế công nghệ hiện đại 





 Dịch vụ Broadband tiếp tục tăng 
trưởng 3%/year tại HongKong 
 ARPU tăng trưởng thông qua phát triển 

mạnh  mẽ dịch vụ nội dung  

Sự bùng nổ của dịch vụ nội dung 

Xu thế công nghệ hiện đại 

Source: PCCW 



Ưu thế của IPv6 

  Tài nguyên lớn 
  Tính bảo mật cao 
  End-to-End Service 
  Cấu hình đơn giản 



Ưu thế của FPT 
Có đủ khả năng xây dựng một hệ sinh thái hỗ 
trợ nền tảng IPv6 
 Hạ tầng mạng  
 Core, Access, Kết nối quốc tế đã sẵn sàng 
 Thử nghiệm thành công dịch vụ 

xDSL/FTTX trên một nhóm khách hàng 
 Phát triển nội dung 
 VnExpress 
 Game Online 
 FPT Play HD 
 Fshare 



 Dải địa chỉ IPv6 được cấp 

2405:4800::/32 
 IPv6 Addessing Planning 
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 Dải IPv6 của FPT Telecom 

Ưu thế của FPT 



Chuyển đổi IPv6 trên Core  

Ưu thế của FPT 



Kích hoạt với các ISP Quốc tế 

Ưu thế của FPT 



Thử nghiệm xDSL/FTTX IPv6 

 Khách hàng xDSL/FTTX nhận địa chỉ Dual-Stack 
IPv4/IPv6 cho WAN và LAN 

Ưu thế của FPT 



 Thử nghiệm xDSL/FTTX IPv6 
Ưu thế của FPT 



Triển khai nội dung – Fshare   

Năng lực của FPT Telecom 



Triển khai nội dung –  Báo điện tử 

Năng lực của FPT Telecom 



Triển khai nội dung – Game online  

Năng lực của FPT Telecom 



Triển khai nội dung – FPT HD 

Năng lực của FPT Telecom 



Khó khăn gặp phải 

 Cộng đồng tham gia IPv6 hạn chế 
 Thiết bị đầu cuối IPv6 chưa hỗ trợ IPv6 
 Nhiều ứng dụng phía Client chưa hỗ trợ IPv6 
 Một số vấn đề liên quan đến DNSv6 






