
IPv6 – The Future is Now !
Vũ Thế Bình, CEO, NetNam



IPv6 – one year update



Thế giới ... 

Sự kiện World IPv6 Launch ngày 6/6/2012 
đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khi IPv6 
được các nhà mạng lớn trên thế giới chính 
thức “permanently enable” 

Một năm sau, IPv6 đã có 
những kết quả đột phá:

ATT : 8.26%
KDDI : 8.85%
Verizon Wireless : 26.25%



Tăng trưởng lưu lượng IPv6  sau ngày 6/6/2012
      Ấn tượng! 

Google (lượng truy nhập sử dụng IPv6)
Tăng từ 0.4% → 1.4% (04/29/2013) 

AMIX (lưu lượng IPv6)
Tăng từ 2.5 Gbps → Max : 6.6 Gbps 

DE-CIX (lưu lượng IPv6)
Tăng từ 2 Gbps → Max : 13.6 Gbps 

http://www.de-cix.net/about/statistics/

https://www.ams-ix.net/technical/statistics/sflow-stats/ipv6-traffic

http://www.google.com/ipv6/statistics.html

Thế giới ... 

http://www.de-cix.net/about/statistics/
https://www.ams-ix.net/technical/statistics/sflow-stats/ipv6-traffic
http://www.google.com/ipv6/statistics.html


Việt Nam

 Sự kiện IPv6 năm 2012 của VNNIC

 Kết thúc thành công giai đoạn 1 của 
kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

 Lượng địa chỉ IPv6 được cấp phát tiếp 
tục tăng 

http://www.thongkeinternet.vn/jsp/tainguyen/ipv6.jsp



Lưu lượng sử dụng thực tế hiện tại chưa nhiều:

Cisco
http://6lab.cisco.com/stats

Google Statistic

http://www.google.com/ipv6/statis
tics.html#tab=per-country-ipv6-
adoption

Việt Nam

http://6lab.cisco.com/stats


IPv6 - The Future is NOW



Dự đoán tốc độ tăng trưởng của IPv6 tới năm 2016

- Gần 8 tỷ thiết bị di động, cố định có thể hoạt động với IPv6.

  Chiếm 40,3% tổng số thiết bị

 

IPv6 Forecast

IPv6-Cable Fixed and 
Mobile devices

http://www.cisco.com/web/sol
utions/sp/vni/vni_forecast_hig
hlights/index.html



Verizon triển khai IPv6 cho mạng LTE → LTE the “killer app” for IPv6 ? 

IPv6 “ Killer App” ?
Tốc độ tăng trưởng chóng mặt của 
các thiết bị di dộng, thiết bị không dây

→ Nhu cầu kết nối internet vượt hẳn so 
với các thiết bị truyền thống
 
→ Tương lai phát triển của Internet / IPv6 

http://www.businessinsider.com/2013--the-year-
ahead-in-mobile-slide-deck-2013-12

“Over 25% of Verizon Wireless 
Traffic Is Now Over IPv6”

http://www.internetsociety.org/deploy360/blog/2013/04/over-25-of-verizon-wireless-traffic-is-now-over-ipv6/http://www.internetsociety.org/deploy360/blog/2013/04/over-25-of-verizon-wireless-traffic-is-now-over-ipv6/

http://www.internetsociety.org/deploy360/blog/2013/04/over-25-of-verizon-wireless-traffic-is-now-over-ipv6/
http://www.internetsociety.org/deploy360/blog/2013/04/over-25-of-verizon-wireless-traffic-is-now-over-ipv6/


“The Internet-of-Things”

IPv6 và “Internet-of-Things”

“The Internet of Things refers to uniquely 
identifiable objects (things) and their virtual 
representations in an Internet-like structure.” – 
Wikipedia (link)

“The Internet of Things is the network of 
physical objects that contain embedded 
technology to communicate and sense or 
interact with their internal states or the external 
environment.” – Gartner (link)

“Internet-of-Things (IoT) provides the foundational infrastructure for a smarter 
planet, and offers significant growth opportunities in IT, infrastructures and 
services” – IBM (link)

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things/
http://www.gse.org/Portals/2/docs/Belgium/Region%20Conference%202012/C08_The_Internet_of_Things_DataClouds.pdf


IPv6 mang lại kỉ nguyên “ Internet 
of Things” 
“Internet of Things” chỉ có thể 
hiện thực hóa nhờ IPv6

IPv6 và “Internet-of-Things”

“Internet of Things” thay đổi cuộc sống của chúng ta 

Cơ thể tự thông báo cho bác sĩ nhu cầu
Vấn đề : Làm sao chúng ta có thể thông báo trong khi chính chúng ta cũng không biết ? 
Giải pháp : Cảm biến có thể theo dõi  trạng thái của cơ thể và tự động thông báo với bác sĩ 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe  - E Health

Cuộc sống thường ngày -Smart-Home

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



IPv6- NetNam Updates



Trụ sở tại Hà Nội 

Chi nhánh  tp Ho Chi Minh

 160 Chuyên gia & Kĩ sư

 20% Tăng trưởng mỗi năm

Làm chủ công nghệ

Sự hài lòng của khách hàng

 Thành lập 1994

 Cổ phần hóa năm 2010

NetNam overview



Lộ trình triển khai IPv6 tại NetNam 

2002-2008 2009 2010 2011

Tham gia 
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

2012

World IPv6 
Launch 
Go6.vn

SixXs POP

Tham dự hội 
thảo IPv6 do 

VNNIC tổ chức

Cung cấp 
dịch vụ IPv6 
thử nghiệm



Tất cả nhân viên 
đều có kết nối IPv6 

Mở rộng hợp tác 
với các đối tác để 
phát triển IPv6

Tiếp tục nghiên 
cứu, hoàn thiện các 
phương án chuyển 
đổi IPv6 

Nghiên cứu, phát 
triển các sản phẩm 
phần cứng/phần 
mềm hỗ trợ IPv6 

NetNam  IPv6 updates



NetNam & SixXS



NetNam đã (sẵn sàng) cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

- Dịch vụ khác: 

    +

IPv6 Internet FTTX

IPv6 Internet leased-line

IPv6 Web Hosting

IPv6 DNS

go6 - Access

go6 - Website

go6 - Mobile



Dịch vụ IPv6 qua mạng IPv4 ... 

Cung cấp dịch vụ IPv6 theo đường hầm IPv4

với bất cứ kết nối IPv4 hiện có 



Đưa website IPv4 hiện diện trên mạng IPv6 toàn cầu 

khi Website đặt tại bất cứ đâu trên internet 

Dịch vụ Website IPv6 ... 



Ứng dụng mobile - trải nghiệm IPv6 ... 

Mobile IPv6 APP for Android





Các giải pháp và tư vấn chuyển đổi 

Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn IPv6 ... 



VietNam IPv6 Launch

NetNam sẵn sàng với VietNam IPv6 Launch



Let’s go six….
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