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Năm đề xuất về chính sách được đưa ra bàn thảo 
cộng đồng tại APNIC 48 
 

Cuộc họp Chính sách Mở của APNIC 48 sẽ được tổ chức vào ngày 12 Tháng 9, 2019 ở Chiang Mai, Thái 

Lan. Dưới đây là phần tóm lược của năm đề xuất cho cuộc bàn thảo. 

Trong cuộc bàn thảo APNIC 47 

prop-124-v006: Giải thích về việc chia lại (Sub-Assignments) 

Đề xuất này cho biết rõ định nghĩa của không gian địa chỉ được phân chia cho các đại biểu IPv4/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 thông lệ thường hay gặp 

trong IPv4 là tái tạo và ngay cả mở rộng trong IPv6 — việc dùng các địa chỉ IP để thiết lập kết nối điểm-nối-

điểm hoặc VPNs. 

Về phần này, đề xuất giải thích rõ tình trạng và định nghĩa khái niệm một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là các 

phương thức sử dụng mới trong IPv6 (RFC 8273) được tính đến, bằng cách cho thêm ngôn ngữ trong phần 

định nghĩa của sự phân chia.  

prop-126-v004: Cập nhật PDP 

Đề xuất này đề nghị nên cập nhật Mục 4 của văn bản APNIC Policy Development Process (PDP) (Quá trình 

Triển khai Chính sách APNIC). 

Mục tiêu của đề xuất là tăng sự tham gia của cộng đồng, bằng cách đồng thời cân nhắc các ý kiến trong 

danh sách gửi để xác định sự nhất trí.  Vì thế, sự nhất trí sẽ được định chuẩn bởi sự cân bằng giữa danh 

sách gửi và các cuộc bàn thảo tại Cuộc họp Chính sách Mở. Ngoài ra, bước 'last call' (cơ hội chót) sẽ được 

đưa ra áp dụng cho cộng đồng cơ hội sau cùng để góp ý kiến cho đề xuất được thống nhất tại OPM và 

AMM qua danh sách gửi. 

Đề xuất đồng thời đề nghị hủy sự nhất trí 'đôi' trong Chính sách SIG và Cuộc họp Thành viên APNIC và đề 

xuất sửa đổi định nghĩa nhất trí từ 'nhất trí toàn bộ' thành 'nhất trí phỏng', bao gồm một định nghĩa đầy đủ 

của 'nhất trí phỏng'. 

Sau cùng, đề xuất thay đổi PDP, cộng thêm thủ tục kháng cáo để giải quyết những trường hợp bất đồng ý 

kiến trong quá trình. 

Đề xuất mới 

prop-130-v001: Sửa đổi các chính sách chuyển  

Mục tiêu của đề xuất này là đổi chính sách chuyển hiện thời để chấp nhận cả chuyển nội bộ lẫn chuyển giữa 

RIR cho các trường hợp như bán hay sáp nhập toàn bộ doanh nghiệp, thu mua, cải tổ hay dời doanh 

nghiệp.  Hiện tại, chính sách chuyển giữa-RIR chỉ cho phép chuyển các địa chỉ IPv4 và các số AS, và đề 

xuất này muốn bao gồm cả các địa chỉ IPv6. 

prop-131-v001: Thay đổi biên soạn trong Chính sách IPv6 

Đề xuất này đưa ra một số thay đổi biên soạn trong chính sách IPv6. Đề xuất có ý định loại bỏ những phần 

viết không cần thiết và đơn giản hóa nội dung chính sách. 

https://conference.apnic.net/48/program/schedule/%20-%20/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://tools.ietf.org/html/rfc8273
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-130
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-131
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prop-132-v002: AS0 cho các địa chỉ/không gian ma 

Đề xuất này cho phép APNIC quyền tạo ROA AS0 (không) cho các không gian địa chỉ của APNIC không 

được phân phối để xử lý thông cáo ma. Một khi ROA AS0 được tạo cho không gian địa chỉ không được 

phân phối dưới sự quản lý của APNIC, nó sẽ được biểu thị là ‘invalid’ ('vô hiệu') nếu có ai đó tìm cách quảng 

cáo không gian địa chỉ đó. 

Hiện tại, vì không có ROA, các địa chỉ/không gian ma được biểu thị là 'not found' (‘không tìm thấy’). Nếu có 

bất kỳ người điều khiển nào thực thi ROV và họ dự định hay đã loại bỏ các ROA ‘invalid’ (‘vô hiệu’), thì tất cả 

ROA AS0 được APNIC tạo cho không gian địa chỉ không được phân phối dưới sự quản lý của họ cùng lúc 

cũng sẽ được loại bỏ. 

Hãy tham gia! Góp ý kiến 

Chính sách tốt hay không tùy thuộc vào những quan điểm khác nhau của các thành viên từ khắp nơi trong 

cộng đồng, vì vậy sự tham gia của quý vị là điều quan trọng. Chính sách được triển khai qua một quá trình 

tham khảo và thống nhất được cởi mở, minh bạch và từ dưới lên. 

Góp ý kiến cho các đề xuất này bằng cách đăng ký vào mailing list (Danh sách gửi thư) của Chính sách SIG 

hoặc đích thân đến tham dự cuộc họp APNIC 48 Policy SIG hoặc tham dự từ xa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-132
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://conference.apnic.net/48/program/schedule/#/day/8

