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Bản dịch Chính sách Dự kiến 

Các Chính Sách Dự Kiến được bàn thảo tại APNIC 44 
Cuộc họp Chính Sách Mở tại APNIC 44 ở Taichung, Đài Loan, sẽ được diễn ra qua ba buổi họp vào ngày 
13 và 14 Tháng 9, 2017. 

Các thành viên cộng đồng quan tâm muốn tham gia trong cuộc bàn thảo các dự kiến sau đây, cần gia nhập 
danh sách thư từ bàn thảo và tham dự cuộc họp Chính sách SIG một là đích thân đến hai là tham dự từ xa. 

 

prop-116: Sự Cấm chuyển các địa chỉ IPv4 trong khối /8 Sau cùng  
Dự kiến này sẽ ngăn cấm sự chuyển các địa chỉ ‘Sau Cùng /8’ (103/8) cho thời gian hai năm sau sự chỉ 
định/phân phối ban đầu. Cho đến lúc đó, các khối địa chỉ 103/8 không cần đến nữa phải được trả về APNIC 
để được phân phối lại. Sự hạn chế này áp dụng cho cả hai thị trường và liên doanh và chuyển thu mua.  

 

prop-118: Chính sách không cần thiết cho vùng APNIC 
Đây là dự kiến xóa bỏ quy định chứng minh nhu cầu cho việc chuyển các địa chỉ IPv4 vào hoặc trong vùng 
APNIC. Có sự ngoại lệ trong trường hợp các nguồn liệu là từ một vùng RIR được quy định vùng nhận phải 
có các chính sách trên cơ sở có nhu cầu, trong trường hợp đó, các bên nhận phải cung cấp một kế hoạch 
cho việc sử dụng ít nhất 50% của nguồn liệu trong thời gian 5 năm. Chính sách này không áp dụng to sự 
chuyển số AS. 

 

prop-119: Chuyển Tạm Thời 
Dự kiến tạo một cơ cấu cho sự chuyển tạm thời, cho phép các tổ chức có được các nguồn liệu đăng ký trực 
tiếp dưới tên tổ chức trong lúc họ đang giám sát các nguồn liệu này. Điều này có thể áp dụng cho ‘sự phân 
phối cho khách hàng’ hoặc thuê kinh doanh như là một cách khác thay vì chuyển ‘khách hàng’ truyền thống.  

prop-120: Kế hoạch sử dụng hết hoàn toàn nhóm 8/Sau cùng  
Dự kiến này đưa ra một phương án có kế hoạch sử dụng hết hoàn toàn nhóm 8/Sau cùng. Đây là tình trạng 
cho sự quản lý nguồn APNIC trở lại một nhóm đơn tự do. Điều này không thay đổi số lượng chỗ trống địa 
chỉ Thành viên có thể nhận từ APNIC, nhưng điều này cho Thành viên mới sự lựa chọn theo danh sách chờ.  

prop-121: Cập nhật chính sách “chỉ định IPv6 ban đầu”  
Một dự kiến thay đổi sự chỉ định chỗ trống IPv6 bằng cách không nêu rõ con số phân phối mà LIR cần kế 
hoạch đạt được trong hai năm. Ngoài ra, trong trường hợp đòi hỏi nhiều hơn sự phân phối tối thiểu, dự kiến 
này sẽ xóa bỏ tỷ lệ-HD như là cơ sở thẩm định và cho phép người yêu cầu chứng minh sự cần chỗ trống 
theo cơ cấu của họ hoặc do các yếu tố khác.  

prop-122: Cập nhật chính sách “Chỉ định IPv6 tiếp theo”  
Dự kiến này được lập ra với mục đích làm cho chính sách chỉ định IPv6 tiếp theo tương ứng với prop-121. 
Quy mô sự chỉ định tiếp theo sẽ không được đặt ở mức gấp đôi sự phân phối ban đầu và sẽ cho phép một 
tổ chức được cung cấp hồ sơ giấy tờ chứng minh nhu cầu của tổ chức dựa trên cơ cấu và các yếu tố khác. 
Đạt một tỷ lệ-HD hợp lý cho sự phân phối, vẫn cần thiết để chứng minh cho sự cần được phân phối thêm. 
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Các Liên Kết Hữu Dụng  
§ Đăng ký vào danh sách thư từ bàn thảo chính sách 

- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy 

§ Vào xem trang chính sách 44 của APNIC  

- https://conference.apnic.net/44/policy 

 


