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1. Tổng quan 

1.1. Phương pháp đánh giá chung 

Các đơn vị, doanh nghiệp triển khai tự đánh giá theo biểu mẫu của Ban Công 

tác phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ, hay các ứng dụng của đơn vị. Các tiêu 

chí không thuộc pham vi cung cấp dịch vụ của đơn vị, doanh nghiệp thì đơn vị, 

doanh nghiệp sẽ không tiến hành đánh gia và bỏ trống. 

Ví dụ, doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ di động thì không đánh giá 

phần di động (bỏ trống phần này); doanh nghiệp nội dung dung số không cung cấp 

dịch vụ khác thì chỉ đánh giá phần dịch vụ nội dung số, phần dịch vụ khác sẽ để 

trống. 

- Đánh giá cho cả 3 phạm trù của một tiêu chí: 

+ Điểm khối lượng: 5 điểm (hoàn thành đủ các chỉ tiêu). 

+ Điểm chất lượng: 5 điểm (đảm bảo chất lượng đạt được). 

+ Điểm tiến độ: 5 điểm (theo tiến độ yêu cầu). 

+ Tổng điểm: 15 điểm/ tiêu chí. 

+ Tổng điểm có thể cao hơn hoặc thấp hơn 15, phụ thuộc vào kết quả thực tế 

triển khai IPv6 của đơn vị, doanh nghiệp. 

- Điểm thưởng: Là điểm dành riêng cho một số đơn vị, doanh nghiệp đã có 

đóng góp trong công tác chuyển đổi IPv6 của Việt Nam, cũng như hoạt động của 

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. 

- Điểm đánh giá toàn diện: Điểm bình quân + điểm thưởng. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp khi đánh giá cần kiểm tra kết quả trên hệ thống 

đo kiểm uy tín đối với các chỉ số liên quan đến đo kiểm. Nội dung này sẽ được 

hướng dẫn cụ thể trong cách chấm điểm chi tiết ở các phần 2. 

1.2. Quy trình đánh giá 

- Bước 1: Đơn vị, doanh nghiệp tự đánh giá theo mẫu của Ban Công tác (có 

thể sử dụng bản mềm tại địa chỉ www.ipv6.vn). Trong khi đánh giá, đơn vị, doanh 

nghiệp tự tra cứu thông tin và thuyết minh kết quả đánh giá. 

- Bước 2: Gửi kết quả đánh giá (bản mềm) tới Ban Công tác theo đầu mối: 

Thường trực Ban, Email: info@vnnic.vn trước ngày 30/11/2019. 

- Bước 3: Thường trực Ban kiểm tra, rà soát và thông báo lại kết quả đánh 

gia chính thức (qua email). 

http://www.ipv6.vn/
mailto:info@vnnic.vn
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- Bước 4: Kết thúc đánh giá và xem xét khen thưởng của Ban Công tác (nếu 

đủ điều kiện). 

1.3. Kết quả phân loại 

STT % đạt được Kết quả đánh giá 

1 100% Hoàn thành xuất sắc 

2 >80% Hoàn thành tốt 

3 >50% - 80% Hoàn thành 

4 <50% Chưa hoàn thành, còn nhiều hạn chế 

cần khắc phục 

1.4. Thông tin hỗ trợ 

Trong qua trình tự đánh giá, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể liên hệ 

với Trung tâm Internet Việt Nam – Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển 

IPv6 quốc gia để được tư vấn, hỗ trợ. Thông tin liên hệ: Thường trực Ban - Trung 

tâm Internet Việt Nam (Email: info@vnnic.vn, Điện thoại: 024-35564944 số máy 

lẻ 102, 105). 

 

  

mailto:info@vnnic.vn
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2. Cách kiểm tra thông tin kết quả triển khai IPv6 của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp trên Internet 

2.1. Kiểm tra kết nối và kết quả quảng bá định tuyến toàn cầu 

Để kiểm tra quảng bá định tuyến quốc tế, ta có thể kiểm tra trên hệ thống BGP 

looking glass của các Tier 1 hay Tier 2 trên thế giới. 

BGP LookingGlass NTT: NTT là một Tier 1 trên thế giới. 

Bước 1: Truy cập website: https://www.us.ntt.net/support/looking-glass/ 

 

Bước 2: Đọc điều khoản sử dụng và nhấn chọn “I agree to thế terms and 

conditions” nếu chấp thuận và nhấn “Submit”. 

 

Bước 3: Chọn tham số 

Phần Router: Chọn bộ định tuyến tại các các khu vực khác nhau trên thế giới: 

Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc. 

Phần Query: Chọn BGP, Ping hoặc Trace 

https://www.us.ntt.net/support/looking-glass/
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FQDN or IP Address là địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 hay tên miền  

 

Để kiểm tra quảng bá định tuyến ta chọn BGP. Trong ô Specify an Address 

(IPv4 or IPv6) gõ vùng địa chỉ cần kiểm tra. 

Bước 4: Nhấn Submit. 

Kết quả nhận được sẽ hiển thị và cho biết AS Path nhận và quảng bá tới các 

peer của NTT. 

 

Nếu không có trong định tuyến của NTT sẽ trả về kết quả 
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Ta có thể kiểm tra Ping, Traceroute để biết thêm về rountrip time và tuyến 

đường đi từ các bộ định tuyến trên toàn cầu của NTT tới mạng cần kiểm tra. 

Tương tự ta có thể kiểm tra với công cụ looking glass của Tier 2 là HE: 

http://lg.he.net/ 

2.2. Kiểm tra kết nối Internet IPv6 từ máy tính 

Để kiểm tra máy tính có kết nối internet ipv6, ta có thể kiểm tra trên các 

website test: http://ipv6-test.com 

 

Màn hình hiển thị sẽ hiển thị thông tin về kết nối IPv4 và kết nối IPv6.  

Trong bảng thông tin kết nối IPv4, IPv6 ở trạng thái supported có nghĩa là máy 

tính đã hỗ trợ cả IPv4/IPv6, thông tin địa chỉ kết nối được hiển thị ở thông số Address. 

Trong bảng thông tin trình duyệt (Browse):  

http://ipv6-test.com/
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Defaut: IPv6 có nghĩa là trình duyệt mặc định sẽ kết nối IPv6 

Fallback: to IPv4 in 1 second: có nghĩa là khi mặc định IPv6 không kết nối 

được nó sẽ chuyển sang kết nối IPv4  

Nếu không hỗ trợ IPv6 thông tin trả về như sau: 

 

Ta có thể kiểm tra thêm về Speed Test và Ping Test tại một số điểm Test tại 

Châu âu. 

Ngoài website này ta có thể sử dụng http://testipv6.com/index.html.en_US 

2.3. Kiểm tra kết nối peering IPv6 hay không 

Truy cập vào trang https://bgp.he.net/, tại mục tìm kiếm gõ theo số hiệu mạng 

(ASN) của đơn vị, doanh nghiệp; sau đó kiểm tra kết quả. 

Nếu kết quả có IPv6 peering thì sẽ có thông tin kết nối peering với đơn vị khác; 

hình ảnh thể hiện như sau: 

Bước 1: Gõ thông tin ASN 

http://testipv6.com/index.html.en_US
https://bgp.he.net/
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Bước 2: Thực hiện lệnh truy vấn AS23902 

 

Kết quả là AS23902 có triển khai kết nối peering IPv4/IPv6 với AS45899 

(VNPT) và AS7552 (Viettel). 

 Thông tin đường đi Internet qua IPv6 của AS23902 được thể hiện hình sau: 
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2.4. Kiểm tra truy vấn DNS IPv6 

Để kiểm tra DNS server có hỗ trợ truy vấn qua địa chỉ IPv6 từ quốc tế hay 

không ta có thể sử dụng kiểm tra trên website 

https://www.menandmice.com/support/dig/ 

 

https://www.menandmice.com/support/dig/
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Điền thông tin về máy chủ DNS cần kiểm tra Name server là địa chỉ IPv6 và 

nhấn Perform Query. Kết quả trả về sẽ hiển thị ở dưới. Nếu không truy vấn được nó sẽ 

không hiển thị kết quả. 

 

2.5. Kiểm tra website có kết nối IPv6 hay không 

Truy cập vào trang http://ipv6-test.com chọn website 

 

Nhấn Validate để kiểm tra. 

Nếu website có kết nối IPv6 nó sẽ được hiển thị như sau: 

 

Nếu website không có kết nối IPv6 nó sẽ được hiển thị như sau: 

http://ipv6-test.com/
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2.6. Đo kiểm IPv6 từ hệ thống APNIC Lab 

Website thông tin ứng dụng IPv6 của một mạng CNTT qua số hiệu mạng được 

APNIC đo kiểm tại Website www.apnic.net1
. Các tổ chức có thể tra cứu thông tin 

IPv6 của mạng lưới dịch vụ của đơn vị thông qua việc lựa chọn thông tin chi tiết của 

mạng Việt Nam. Tại đây, APNIC sẽ liệt kê các danh sách ứng dụng IPv6 của các tổ 

chức, doanh nghiệp trên cơ sở ASN độc lập. 

                                              
1
 https://stats.labs.apnic.net/ipv6/VN 

http://www.apnic.net/

