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Năm đề xuất về chính sách được 
đưa ra trong cuộc bàn thảo cộng 
đồng tại APNIC 47 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 47 sẽ được tổ chức vào ngày 27 Tháng 2, 2019 tại Daejeon, South 

Korea, với năm đề xuất về chính sách được đưa ra để bàn thảo. Sau đây là các điểm chính của năm đề 

xuất. 

Trong cuộc bàn thảo APNIC 46 

prop-124-v005: Giải thích về IPv6 Sub-Assignments 

Cho biết rõ định nghĩa của không gian địa chỉ được phân chia cho các đại biểu IPv6 dưới điều khoản 2.2.3 

của văn bản APNIC Internet Number Resource Policies (Các chính sách về Nguồn Số Internet của APNIC). 

Khi chính sách này được phác thảo, khái niệm phân chia/chia lại đã không tính đến việc sử dụng các địa chỉ 

IP bằng hotspots, hoặc việc khách hay nhân viên sử dụng các địa chỉ IP bằng máy của riêng mang theo 

(Bring Your Own Device – BYOD) và những trường hợp tương tự khác.  

 

Đề xuất này giải thích tình trạng này về phần này và định nghĩa khái niệm một cách rõ ràng hơn, đặc biệt nó 

tính đến các sự sử dụng mới của IPv6 (RFC 8273), bằng cách cho thêm ngôn ngữ vào phần định nghĩa của 

sự phân chia. 

prop-126-v003: Cập nhật PDP 

Đề xuất cập nhật mục 4 của hồ sơ APNIC Policy Development Process. 

Đề xuất này sẽ tăng sự tham gia, bằng sự đồng thời cân nhắc đến các ý kiến trong danh sách để xác định 

sự nhất trí. Vì thế, sự nhất trí sẽ được xác định bằng cách cân bằng danh sách gửi thư và các cuộc bàn 

thảo cộng đồng, bằng cách đó tăng sự tham gia. 

Ngoài ra đế xuất cũng đề nghị:  

 Hủy quy định sự nhất trí ‘đôi’ trong Chính sách SIG và Cuộc họp Thành viên APNIC. 

 Sửa đổi định nghĩa nhất trí từ ‘nhất trí toàn bộ’ thành ‘nhất trí phỏng’. 

 Nếu các đề xuất được sự nhất trí tại OPM, thì chi tiết sẽ được lan truyền qua danh sách gửi thư của 

SIG. 

 Thực hiện tự động hết hạn các đề xuất cũ nếu không nộp phiên bản mới. 

 Đưa ra áp dụng một thủ tục ‘kháng cáo’ trực tiếp với Hội đồng Quản Trị của APNIC nếu người đưa ra 

đề xuất cho rằng các Chủ Tịch của SIG đã vi phạm thủ tục của PDP. 

Đề xuất Mới 

prop-127: Đổi mức độ cấp tối đa của nhóm địa chỉ 103/8 IPv4 thành a /23 

Mức độ cấp tối đa hiện tại từ cuộc họp APNIC sau cùng khối IPv4, 103/8, là a /22. Đề xuất này nhằm giảm 

mức độ cấp tối đa này xuống a /23. Mục đích của sự thay đổi này là giữ lại các địa chỉ IPv4 cho những 

người mới, kéo dài sự sử dụng hết không gian của địa chỉ 103/8, và thúc đẩy sự triển khai IPv6.  

Mức độ cấp tối thiểu sẽ không thay đổi, và vẫn là a /24.  

https://conference.apnic.net/46/program/schedule/#/day/8/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-124/
https://www.apnic.net/community/policy/resources#2.2.3.-Assigned-address-space
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-126/
https://www.apnic.net/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-127/
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prop-128: ASN không cần Multihoming 

Khi chính sách chuyển nhượng ASN được đề xuất lần đầu tiên, độ đáng tin cậy của các mạng lưới không tốt 

bằng như bây giờ. Vào thời điểm đó, đảm bảo người chủ ASN không multihomed (có nhiều nhà) là điều hợp 

lý. Với sự phát triển mới nhất của những hệ thống liên kết mạng lưới, multihomed đã trở nên không cần 

thiết. Đề xuất này sẽ sửa đổi multihome trong tương lai với việc cần thiết liên kết với các Hệ thống Tự Động 

khác. 

prop-129: Xóa bỏ danh sách chờ cho các yêu cầu IPv4 không được đáp ứng 

Chính sách APNIC IPv4 hiện thời cho phép mỗi chủ tài khoản APNIC được tiếp nhận đến a /22 từ Nhóm 

Lấy Lại Được IPv4 sau khi đã tiếp nhận a /22 từ nhóm /8 sau cùng (103/8).  Tuy nhiên, không phải lúc nào 

Nhóm Lấy Lại Được cũng có đủ cho việc cung cấp, cho nên đã tạo một danh sách chờ. 

Đề xuất này đề nghị xóa bỏ danh sách chờ hiện tại. Một khi APNIC nhận địa chỉ không gian IPv4 lấy lại 

được từ IANA hoặc qua thủ tục đóng hoặc trả về và những thủ tục tương tự, thì việc này nên được xử lý 

theo cùng một chính sách là chính sách sau cùng /8 (103/8).  

Đề xuất đồng thời đề nghị tạo một danh sách chờ khi nào APNIC không có đủ tài nguyên để cung cấp ở /8 

cuối, và cũng chính sách phân chia /8 sau cùng đó sẽ được áp dụng cho danh sách chờ mới này. 

Hãy tham gia! Góp ý kiến 

Nếu muốn tham gia trong các cuộc bàn thảo về đề xuất của các chính sách, hãy đăng ký với Danh sách gửi 

thư của Policy SIG Mailing List và tham dự cuộc họp APNIC 47 Policy SIG — bằng cách đích thân đến hay 

tham gia từ xa remote participation.  

 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-128/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-129/
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://conference.apnic.net/47/program/schedule/#/day/10

