
Giải pháp triển khai IPv6 của non-telco ISP: 

Khi thách thức trở thành cơ hội



Rất nhiều người đã biết

Vậy chúng ta nên làm gì ?
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Pure Ethernet & IP based ISP



Sơ đồ tổng thể mạng NetNam 

Sơ đồ tổng thể mạng NetNam



Lộ trình triển khai IPv6 tại NetNam
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Lộ trình triển khai IPv6 tại NetNam (tiếp)
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Lộ trình triển khai IPv6 tại NetNam (tiếp)

Cung cấp dịch vụ chuyển đổi IPv4 sang IPv6

Cung cấp dịch vụ IPv6  cho khách hàng
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IPv6 – Khi thách thức trở thành cơ hội



Thách thức đổi với Telco-ISP

 Cơ sở hạ tầng phức tạp

 Đầu tư lớn cho hạ tầng mạng IPv4

 Thiết bị đầu cuối chưa hoàn toàn hỗ trợ IPv6

 Vẫn còn dự trữ đủ lượng IPv4, NAT

 Quy mô hệ thống lớn dẫn tới rủi ro khi chuyển đổi sang IPv6 càng cao

Thách thức lớn, cần đầu tư thời gian và tiền của



Thách thức đối với các ISP mới gia nhập thị trường

- IPv4 đã cạn kiệt (còn một /8 duy nhất)

- Chính sách cấp mới IP /22 một lần duy 

nhất

- Không đủ tài nguyên để cung cấp dịch vụ

Thiếu hụt IPv4 

 IPv6 là cơ hội và cũng là thách thức



Với hạ tầng mạng đơn giản hơn, thuần TCP/IP việc triển khai IPv6 đối với 

các ISP non-telco linh hoạt hơn :

- Chi phí đầu tư thấp

- Tốc độ chuyển đổi nhanh hơn 

- Linh hoạt hơn trong việc lựa chọn công nghệ

Cơ hội với non-telco ISP



NetNam đã sẵn sàng với IPv6



Mô hình triển khai IPv6 tại NetNam



NetNam sẵn sàng cung cấp dịch vụ IPv6... 

 IPv6 Access:

 native, dual-stack 

 tunneling 

 Basic Services: DNSv6, mail, ... 

 HOSTING v6: dual stack, native 



Chúng tôi có thể hỗ trợ ….

Kết nối hệ thống mạng của bạn với mạng IPv6 quốc tế

Kể cả khi bạn không kết nối trực tiếp với NetNam

Giúp Website/Server của bạn gia nhập vào thế giới 

IPv6

Kể cả khi Website/server của bạn không đặt tại 

NetNam DC

Tư vấn giải pháp và hỗ trợ chuyển đổi hệ thống mạng 

sang IPv6



Khi bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tham dự…..



NetNam đã sẵn sàng với IPv6

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IPv6_tunnel_brokers



IPv6 tunnels miễn phí



Let’s go six….



Thank you! 

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