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Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm: “IPv6 thực sự cần thiết nếu muốn phát triển IoT”

Nhấn mạnh khả năng mở rộng vô cùng lớn của không gian địa chỉ IPv6, Thứ trưởng Bộ TT&TT
Phan Tâm cũng cho rằng, khả năng kết nối các thiết bị và hỗ trợ bảo mật tốt hơn khi dùng IPv6
cũng là một lý do khiến IPv6 thực sự cần thiết nếu muốn phát triển IoT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2017 có chủ đề "IPv6 và
Internet of Things" diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội.
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Ngày 5/5/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Trưởng Ban công tác thúc đẩy
IPv6 quốc gia chủ trì hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2017 có chủ đề “IPv6 và Internet of Things”.

Là sự kiện được tổ chức thường niên nhân Ngày IPv6 Việt Nam (6/5) bắt đầu từ năm 2013, với
chủ đề “IPv6 và Internet of Things”, hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam năm nay nhằm phân tích vai
trò quan trọng và mối tương quan mật thiết giữa IPv6 và ngành công nghiệp IoT, cũng như chia
sẻ giữa các doanh nghiệp, tổ chức về triển khai IPv6 với IoT.

Số liệu thống kê từ Google cho thấy tỷ lệ tăng trưởng IPv6 năm sau tăng gấp đôi so với năm
trước (từ 0.5% tại thời điểm 1/2012 đến 16% tại thời điểm 1/2017), hiện tại tỷ lệ sử dụng IPv6
trên thế giới là 20%. Với đà tăng trưởng qua các năm như trên thì dự báo đến năm 2019 tỷ lệ sử
dụng địa chỉ IPv6 trên thế giới sẽ đạt 100%. Theo các chuyên gia dự báo đến năm 2020 dân
số thế giới đạt 7.6 tỷ người, trong khi đó thế giới sẽ có khoảng 50 tỷ thiết bị kết nối (tỷ lệ ~6.58
thiết bị kết nối/1 người dân). Do đó để có thể kết nối các thiết bị với nhau thì cần có số địa chỉ
IP rất lớn. Với không gian địa chỉ rộng lớn (3,4.1038 địa chỉ) cùng các ưu điểm khác như an
toàn bảo mật, tự động cấu hình, … khiến IPv6 trở nên quan trọng và cần thiết cho việc phát
triển IoT. Hiện tại các tiêu chuẩn IPv6 trong IoT cũng đã được chuẩn hoá bởi IETF, các nhà
nghiên cứu, sản xuất các thiết bị, ứng dụng IoT cũng đã sản xuất các sản phẩm ứng dụng IPv6
và IoT như hệ thống smart home, smart building…

Trong phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khẳng định, trên thực tế, IoT
không còn là một khái niệm mới trong các diễn đàn công nghệ hiện đại. Những lợi ích to lớn mà
IoT mang lại cho sự phát triển kinh tế, phục vụ cuộc sống khiến cho IoT đã, đang và sẽ là xu
hướng của công nghệ trong những năm tiếp theo.

“Mỗi thiết bị khi kết nối đến mạng IoT sẽ sử dụng ít nhất một địa chỉ mạng. Các phân tích dự
đoán sẽ có khoảng 50 tỉ thiết bị được kết nối Internet vào năm 2020, trong khi đó không gian
địa chỉ IPv4 chỉ cung cấp khoảng hơn 4 tỉ địa chỉ. Điều này cho thấy khả năng mở rộng vô
cùng lớn của không gian địa chỉ IPv6 khi so sánh với IPv4. Bên cạnh đó, khả năng kết nối các
thiết bị và hỗ trợ bảo mật tốt hơn khi sử dụng địa chỉ IPv6 cũng là một lý do khiến IPv6 thực sự
cần thiết nếu muốn phát triển IoT”, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng đặt kỳ vọng vào việc các chính sách và văn bản quy phạm sẽ được
áp dụng và đi vào thực tế triển khai, đạt được hiệu quả thúc đẩy triệt để cho các doanh nghiệp
khi triển khai thị trường thực tế cho các sản phẩm và dịch vụ IoT trên nền tảng IPv6 tới người
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sử dụng đầu cuối.

Chia sẻ tại hội thảo, từ thực tiễn nghiên cứu, triển khai các giải pháp IoT của VNPT Technology,
ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý phát triển sản phẩm Công ty VNPT
Technology cũng cho rằng, IPv6 có vai trò rất quan trọng trong IoT. Theo ông Kiên, sử dụng
địa chỉ IPv6 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho IoT như: số lượng địa chỉ IP lớn; hỗ trợ kết nối
end-to-end; tự động cấp địa chỉ cho các thiết bị; định tuyến nhanh hơn; chất lượng dịch vụ
tốt hơn; hỗ trợ tốt cho các thiết bị di động; vận hành hệ thống đơn giản hơn…và đặc biệt là IPv6
giúp bảo mật tốt hơn.

Ông Kiên phân tích: “Với IPv6, IPsec là một trong những yêu cầu bắt buộc, bao gồm các giao
thức giúp nâng cao khả năng bảo mật trong quá trình truyền dữ liệu và trao đổi khóa bảo mật,
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra loại dịch vụ cần đảm bảo tính
riêng tư như các dịch vụ IoT”.

Mặc dù nhận định rằng triển khai IPv6 là sự lựa chọn duy nhất để đáp ứng tốc độ phát triển
thiết bị, khả năng kết nối và mở rộng mạng lưới dịch vụ của IoT, song đại diện VNPT
Technology cũng chỉ rõ những thách thức đối với các cơ quan chức năng, nhà cung cấp hạ
tầng mạng, các nhà cung cấp thiết bị cũng như các đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ trong
việc triển khai IPv6 cho IoT.

Đơn cử như, thách thức về nâng cấp các thiết bị hỗ trợ IPv6, trên thực tế hiện tại còn nhiều thiết
bị sử dụng các chuẩn kết nối khác nhau và chưa hỗ trợ IPv6; đồng thời, thiết bị IoT chủ yếu là
các thiết bị công suất thấp, việc hỗ trợ IPv6 phải có giải pháp cân đối giữa các chức năng của
thiết bị và năng lượng tiêu thụ. Do đó, cần thời gian để khách hàng, nhân viên quản trị hệ
thống/ dịch vụ làm quen với việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ IPv6.

Bên cạnh đó, cũng theo đại diện VNPT Technology, việc chuyển đổi hệ thống mạng IoT hiện tại
sang IPv6 cũng đặt ra thách thách cho các có quan, đơn vị trong việc phải xác định thời điểm
chuyển đổi; lộ trình chuyển đổi phù hợp với hệ thống, nhu cầu khách hàng và sự phát triển của
cơ sở hạ tầng; làm sao để có kế hoạch chuyển đổi cụ thể, không ảnh hưởng đến hoạt động của
hệ thống, dịch vụ.

“Chuyển đổi sang IPv6 và áp dụng trong IoT là một quá trình lâu dài, cần có lộ trình phát triển
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rõ ràng cũng như sự phối hợp của các cấp quản lý, các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp”,
đại diện VNPT Technology nói.

Theo VNNIC, Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn 3 (2016 – 2019), giai đoạn chính thức chuyển đổi cá
Thông tin từ VNNIC cho hay, thông qua kết quả triển khai IPv6 của các tổ chức, doanh nghiệp, kết quả
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