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Nội dung

Địa chỉ IPv4

Internetworking

Giao thức Internet (IP)

Địa chỉ IPv6
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Địa chỉ IPv6

• Là giải pháp lâu dài khắc phục vấn đề sự cạn 
kiệt địa chỉ IPv4, và một số vấn đề của giao 
thức IPv4

• Nội dung 

Cấu trúc

Không gian địa chỉ

Chuyển đổi IPv4 -> IPv6



Địa chỉ IPv6

• Là địa chỉ 128 bit  (16 bytes)

• Được biểu diễn bằng số HEX 

– Chia thành 8 section, phân cách bằng dấu :

– Mỗi section gồm 4 số HEX , biểu diễn 2 byte 



Địa chỉ IPv6

• Với những section chứa toàn số 0, hoặc bắt 
đầu với những số 0 => có thể viết ngắn gọn : 

Ví dụ :  

Section chứa 0074  => được viết  :   74

Section chứa 000A  => được viết  :   A

Section chứa 0000  => được viết  :    0

Section chứa 6230  => không thể viết ngắn gọn



Địa chỉ IPv6

• Biểu diễn ngắn gọn địa chỉ IPv6



Không gian địa chỉ IPv6

• Số lượng địa chỉ IPv6 

2128  7000 tỉ tỉ 

• Được phân chia thành các nhóm/loại địa chỉ 



Không gian địa chỉ IPv6

• Các nhóm/loại địa chỉ 

– Phân  biệt bằng một số leftmost bits



Không gian địa chỉ IPv6



3 loại địa chỉ IPv6

• Unicast : Gởi cho 1 máy nhận

• Multicast : Gởi cho 1 nhóm nhiều máy 

nhận

• Anycast : Gởi cho 1 trong nhiều máy nhận

• Không tồn tại địa chỉ broadcast trong IPv6



Địa chỉ unicast

• Là địa chỉ gán cho một computer. MỘt gói tin được gửi tới địa chỉ đích là 
một unicast address phải được chuyểnđến một máy tính nhất định

• Gồm 2 loại
– Geographically based  :  chưa sử dụng 
– Provider based : đang được sử dụng để nhận diễn một host 

• Định dạng của provider-based unicast address 
– Type  identifier  : 3 bit nhận diện loại địa chỉ
– Registry  identifier  : 5 bit nhận diện tổ chức quản lý và cấp phát địa chỉ  - hiện 

tại có 3 tổ chức với  mã code như hình
– Provider identifier : 16 bit nhận diện nhà cung cấp truy cập Internet (ISP)
– Subscriber  identifier  : 24 bit nhận diện  khách hàng (người dùng) đăng ký sử 

dụng dịch vụ của ISP
– Subnet  identifier : 32 bit nhận diện subnet của khách hàng
– Node  identifier  : 48 bit nhận diện một node  trong subnet của khách hàng



Địa chỉ unicast



Địa chỉ multicast

• Được dùng để nhận diện một nhóm các host. 
Packet có đích đến là địa chỉ multicast sẽ gửi đến 
tất cả các host trong nhóm

• Permanent : Các nhóm có thể được định nghĩa , 
ấn định trước bởi các tổ chức quản lý INTERNET 

• Transient :  Các nhóm có thể được định nghĩa tạm 
thời, tồn tại trong 1 thời gian ngắn  - trong phiên 
làm việc của một ứng dụng (vd, teleconference ) 



Địa chỉ multicast



Địa chỉ Anycast

• Định nghĩa một nhóm các host, nhưng packet 
chỉ gửi đến 1 host trong nhóm này :  là host 
gần nhất với máy gửi

• Ứng dụng :

1 router  nằm ngoài một ISP muốn  gửi thông 
tin tới các router trong phạm vi của ISP => nó 
dùng địa chỉ anycast  để gửi tới  1 router thuộc 
ISP mà gần nhất với nó   



Các Reserved Address



Địa chỉ Local

• được dùng khi 1 tổ chức muốn dùng trong nội 
bộ, không kết nối ra Internet  (tương tự địa chỉ 
mạng riêng)

• có 2 loại - khác nhau ở phạm vi sử dụng



Chuyển đổi IPv4 -> IPv6

• Lý do :

– Sự tồn tại song song của các thiết bị/chương trình 
dùng IPv4 và IPv6

Tham khảo : chương 7 – bộ slide bài giảng –
GV. Bùi Công Trường 



Chuyển đổi IPv4 -> IPv6

Địa chỉ IPv6 được phát triển khi IPv4 đã được sử dụng 
rộng rãi, mạng lưới IPv4 Internet đã hoàn thiện và hoạt động 
ổn định. Trong quá trình triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 trên 
mạng Internet, không thể có một thời điểm nhất định nào đó 
mà địa chỉ IPv4 bị hủy bỏ, IPv6 và IPv4 sẽ phải cùng tồn tại 
trong một thời gian rất dài. Trong quá trình phát triển của 
mình, các kết nối IPv6 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của 
IPv4. Do vậy cần có những công nghệ phục vụ cho việc 
chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6. Ba công nghệ 
chuyển đổi được sử dụng phổ biến hiện nay là :

– Dual Stack : Cho phép IPv4 và IPv6 cùng hoạt động trong một thiết bị mạng.

– Tunnelling : Công nghệ đường hầm, sử dụng cơ sở hạ tầng mạng IPv4 để truyền tải gói 
tin IPv6, phục vụ cho kết nối IPv6.

– NAT-PT : Thực chất là một dạng thức công nghệ NAT, cho phép thiết bị chỉ hỗ trợ IPv6 
có thể giao tiếp với thiết bị chỉ hỗ trợ IPv4.

Trích dẫn  https://duongkhoilinh.wordpress.com/category/ccna/
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