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Thời đại ngày nay chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ của mạng Internet trên 

toàn cầu. Theo những tính toán thống kê, trong thời gian 20 năm trở lại đây, mạng 

Internet đã có những thay đổi mang tính đột phá, từ 16 triệu người dùng cuối (năm 1995) 

lên tới 2,8 tỷ người dùng cuối (năm 2013), và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ước tính 

đến năm 2017, trên toàn thế giới sẽ có tới 3,6 tỷ người dùng Internet, chiếm tới 40% dân 

số toàn cầu. 

Dễ nhận ra, Internet đã phát triển vượt quá giới hạn của không gian địa chỉ IPv4 – với 

khoảng 4 tỷ địa chỉ duy nhất trên toàn cầu -  việc cung cấp đầy đủ cho hàng tỷ thiết bị 

trong mạng Internet hiện tại, và đáp ứng cho hàng chục tỷ thiết bị trong tương lai là điều 

hoàn toàn bất khả thi. IANA, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc cấp phát các địa 

chỉ IP, thời gian gần đây đã phải phân bổ các khối địa chỉ IPv4 cuối cùng cho các cơ quan 

đăng ký Internet khu vực (RIR), thông qua các RIR sẽ tiến hành phân bổ lại cho các ISP. 

Tháng 4/2011, APNIC, Trung tâm thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương, thông báo 

đã dùng đến khối địa chỉ /8 cuối cùng của IPv4. Các RIR còn lại cũng sẽ hết địa chỉ IPv4 

để cấp phát trong một vài năm tới. Giải pháp được đưa ra là chia sẻ địa chỉ IPv4 (NAT) 

hoặc tăng kích thước của khối địa chỉ IP (giải pháp với IPv6). Trong khi NAT được thiết 

kế như là một giải pháp ngắn hạn, IETF đã định nghĩa thế hệ địa chỉ IP tiếp theo, IPv6 sẽ 

là giải pháp lâu dài cho sự thiếu hụt địa chỉ.  

Xu hướng phát triển tiếp theo, sẽ có ảnh hưởng to lớn đến tính chất cơ bản của Internet, 

chính là sự phát triển của thông tin di động. Số lượng các thiết bị di động thông minh, có 

kết nối mạng Internet đang ngày càng tăng lên, đáp ứng nhu cầu kết nối và giải trí tốc độ 

cao từ bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào của con người; điều này đòi hỏi sự phát triển 

song song của các hệ thống cơ sở hạ tầng, mạng băng rộng. Các nhà cung cấp dịch vụ 

mạng viễn thông chính là một trong những người đầu tiên cần không gian địa chỉ IPv6 

cho hệ thống mạng của mình, việc nghiên cứu phát triển IPv6 trên nền tảng công nghệ di 

động 3G, 4G cũng không nằm ngoài mục đích ấy. 



Chúng ta sẽ cùng phân tích các hiện trạng và xu hướng hiện nay, để thấy được sự quan 

trọng trong việc nghiên cứu và triển khai thế hệ địa chỉ mới IPv6 trên hệ thống thông tin 

di động của các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông: 

1. Sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động 

Số lượng ngày càng tăng của các thiết bị di động đã đóng vai trò chính trong sự phát triển 

của thông tin di động toàn cầu. Theo những số liệu thống kê của Cisco, trong năm 2014, 

đã có gần nửa tỷ (497 triệu) thiết bị di động mới kết nối vào hệ thống, nâng tổng số thiết 

bị di động có kết nối toàn cầu lên con số 7.4 tỷ, tăng so với 6,9 tỷ thiết bị của năm 2013. 

Theo dự đoán, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đạt 9%, đến năm 2019, con số 

này có thể đạt tới 11,5 tỷ thiết bị di động trên toàn cầu. 

  

Nguồn tham khảo: Cisco VNI Mobile, 2015 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-

index-vni/white_paper_c11-520862.html 

2. Xu hướng chuyển đổi sang thế hệ mạng di động mới, có tốc độ cao hơn 

Hệ thống thông tin di động và các thiết bị cũng đang nằm trong xu hướng phát triển từ 

kết nối mạng thế hệ thấp (2G) lên thế hệ kết nối mạng cao hơn (3G, 3.G, hay 4G LTE). 

Sự bùng nổ của các ứng dụng di động, nhu cầu của người dùng mong muốn được sử 

dụng kết nối mạng có băng thông nhanh hơn, cao hơn, thông minh hơn khiến cho các nhà 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html
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cung cấp dịch vụ phải tiến hành nâng cấp hệ thống, tăng cường việc quản lý tối ưu hóa 

băng thông, mặt khác là thúc đẩy sự triển khai 4G LTE trên toàn cầu. 

Với các dự án nghiên cứu dựa trên đà tăng trưởng bền vững như hiện nay, thị phần của 

thông tin di động trên nền tảng 3G, 4G sẽ đạt mức 53% vào năm 2017, chính thức vượt 

qua thị phần của các kết nối mạng 2G. 

 

Nguồn tham khảo: Cisco VNI Mobile, 2015 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-

index-vni/white_paper_c11-520862.html 
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3. Hiện trạng thử nghiệm, triển khai IPv6 cho mạng di động băng rộng 3G, 

4G/LTE 

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể lựa chọn việc đầu tư và hạ tầng kỹ thuật để kéo dài tuổi 

thọ của địa chỉ IPv4, điều này có thể là hạn chế trong việc đảm bảo kinh doanh liên tục 

trong bối cảnh với đối diện với số lượng gia nhanh chóng của các thiết bị di động thông 

minh thế hệ mới. Trong khi việc triển khai IPv6 cho hạ tầng di động có thể không tạo ra 

lợi nhuận ngay lập tức, nhưng nó sẽ duy trì một mô hình kinh doanh có tầm nhìn trong 

tương lai, đáp ứng khả năng mở rộng của doanh nghiệp. 

Thách thức lớn nhất trong việc thử nghiệm, triển khai IPv6 cho mạng di động băng rộng 

chính là lựa chọn phương pháp chuyển đổi nào phù hợp với chiến lược kinh doanh và 

không được ảnh hưởng đến người dùng đầu cuối.  Những khó khăn, thách thức này đã 

khiến cho nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại trong việc lên kế hoạch triển khai IPv6 cho 

hệ thống của mình. Tuy vậy, theo quan sát những năm gần đây, chúng ta đã có thể thấy 

được sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc thử nghiệm và triển khai IPv6 của các mạng di 

động lớn: 

- China Mobile: Đang trong quá trình hoàn thiện để có thể bật IPv6 trong mạng TD-

LTE. 

- Verizon Wireless: IPv6 đã là mặc định trong hầu hết các thiết bị của hệ thống 

mạng LTE. 

- T-Moblie USA: Đã triển khai IPv6 sử dụng công nghệ chuyển đổi 464XLAT và 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ IPv6. 

Về thử nghiệm IPv6 cho mạng di động 4G/LTE: 

- Telstra Australia: Đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của việc triển khai IPv6 

trong hệ thống mạng di động 4G. 

- Korea SK Telecom: Đã tiến hành thử nghiệm IPv6 trên mạng LTE trong năm 

2012. 

Mới nhất, năm 2015, Internet Society (ISOC), thông qua các kết quả đo kiểm của 

http://www.worldipv6launch.org/ đã công bố một số thông tin đáng vui mừng về việc 

triển khai IPv6, đó là hãng T-Mobile USA đã chính thức gia nhập “nhóm” có tỷ lệ triển 

http://www.worldipv6launch.org/


khai IPv6 vượt qua mức 50%, con số này đối với Verizon Wireless là trên 65% và AT&T 

là 46% (Nguồn: http://www.worldipv6launch.org/measurements/)  

 

Biểu đồ triển khai IPv6 trên mạng T-Mobile USA 

 

Biểu đồ triển khai IPv6 trên mạng Verizon Wireless 

http://www.worldipv6launch.org/measurements/


 

Biểu đồ triển khai IPv6 trên mạng AT&T 

Cũng theo bảng thống kê này  Deutsche Telekom (Đức) đạt xấp xỉ 30%, KDDI (Nhật 

Bản) đạt  17% …, và con số sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. 

Participating Network ASN(s) IPv6 deployment 

ATT 6389, 7018, 7132 46.08% 

Comcast 

7015, 7016, 7725, 7922, 11025, 13367, 13385, 20214, 

21508, 22258, 22909, 33287, 33489, 33490, 33491, 

33650, 33651, 33652, 33653, 33654, 33655, 33656, 

33657, 33659, 33660, 33661, 33662, 33664, 33665, 

33666, 33667, 33668, 36732, 36733 

33.11% 

KDDI 2516 17.07% 

Verizon Wireless 6167, 22394 66.05% 

Deutsche Telekom AG 3320 29.19% 

Time Warner Cable 7843, 10796, 11351, 11426, 11427, 12271, 20001 13.35% 

T-Mobile USA 21928 53.57% 

Free 12322 28.94% 

Telefonica del Peru 6147 13.48% 

Liberty Global 5089, 6830, 20825, 29562 5.15% 

Telenet 6848 44.38% 

Telekom Malaysia 4788 14.30% 



Participating Network ASN(s) IPv6 deployment 

SoftBank BB 17676 3.07% 

Chubu Telecommunications 18126 34.20% 

RCS & RDS 8708 20.11% 

Belgacom 5432 20.11% 

Telefonica Czech Republic 5610 23.23% 

Bảng tổng hợp tỷ lệ triển khai IPv6 trên các nhà cung cấp dịch vụ di động 

4. Khả năng hỗ trợ IPv6 của các thiết bị di động 

Việc chuyển đổi sang IPv6 phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hỗ trợ IPv6 của các thiết bị 

di động. Theo các phân tích và dự báo của Cisco, đến năm 2019 sẽ có 4,2 tỷ điện thoại 

thông minh và máy tính bảng được hỗ trợ IPv6 (tăng gấp 3 lần, từ 1,3 tỷ trong năm 

2014). Điều này được tính toán dựa trên các hệ điều hành có khả năng hỗ trợ IPv6 (chủ 

yếu là Android, iOS) và sử dụng được trên các nền tảng kết nối tốc độ cao (3.5 G hoặc 

4G/LTE) có kết nối IPv6.  

Con số dự kiến này đối với các thiết bị di động nói chung là 6,2 tỷ thiết bị trong năm 

2019, tăng gần gấp 3 lần so với 2 tỷ thiết bị có kết nối IPv6 (số liệu năm 2014). 

 

Global IPv6-Capable Smartphones and 

Tablets 

 

Global IPv6-Capable Mobile Devices 

 

Nguồn tham khảo: Cisco VNI Mobile, 2015 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-

index-vni/white_paper_c11-520862.html 

 

Bảng dự báo khả năng hỗ trợ IPv6 cho các thiết bị di động (2014-2019) như sau: 
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Devices (K) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 

2014–

2019 

Global  2,011,486  2,614,224  3,301,088  4,086,574  5,044,931  6,208,921 25% 

Laptops  162,993  180,091  199,843  215,855  227,811  236,472 8% 

M2M  62,640  121,469  243,196  450,996  754,519  1,155,014 79% 

Nonsmartphones  435,720  551,899  589,772  563,033  558,834  579,722 6% 

Other Portables  14,212  11,853  11,274  12,378  14,717  17,262 4% 

Smartphones  1,270,457  1,650,435  2,115,471  2,656,844  3,256,192  3,934,847 25% 

Tablets  65,464  98,476  141,531  187,469  232,857  285,603 34% 

Nguồn tham khảo: Cisco VNI Mobile, 2015 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-

index-vni/white_paper_c11-520862.html 

Kết luận: 

Như vậy, chúng ta có thể thấy, sự phát triển nhanh chóng của mạng di động thế hệ mới 

3G và 4G/LTE đã tác động mạnh mẽ lên người dùng cuối. Điều này chắc chắn sẽ làm 

tăng số lượng kết nối Internet cho các thiết bị di động, cùng với đó là nhu cầu về địa chỉ 

IP. Các nhà cung cấp, khai thác mạng di động cần phải thực hiện các quyết định chiến 

lược cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Thay cho việc cố gắng duy trì tuổi thọ 

của mạng IPv4 bằng cách triển khai các giải pháp NAT (không xử lý triệt để vấn đề cạn 

kiệt địa chỉ IPv4), chúng ta cần bắt tay vào việc triển khai IPv6, hướng đến giải pháp lâu 

dài và có thể mở rộng dễ dàng với quy mô lớn, đặc biệt là khi triển khai hệ thống thông 

tin thế hệ mới, như các mạng di động 4G/LTE. 
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