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APNIC 
2022 Санал асуулгын үр дүн
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Аргачлал



• Нийт 25 эдийн засгийг хамарсан 37 удаагийн санал асуулга хийгдсэн. 

• Ярилцлаганд оролцогчдын дийлэнх нь APNIC-ийн гишүүд болон нөөц 
эзэмшигчид байсан ба зургаа нь бүс нутгийн бусад оролцогч тал 
байв.

• APNIC NIR-ийн бүх долоон гишүүдэд зөвлөмж өгөгдсөн

2022 Ярилцлага хийгдсэн газрууд

Австрали Макао
Бангладеш Нэпал
Бутан Шинэ Зеланд
Камбож Пакистан
БНХАУ Папуа Шинэ Гвиней
Фижи Филиппин
Хонконг БНСУ
БНЭУ Шри Ланк
Индонез Тайван
Япон Тайланп
Кирибати Вануату
Малaйз Вьетнам
Монгол улс

• COVID-19 эрэлт, нийлүүлэлт, 
түгээлтийн сүлжээ болон ажиллах 
хүчинд нөлөөлсөн.

• Дурдагдсан гол сорилтууд нь 
Интернэтийн аюулгүй байдал, IPv6-
г нэвтрүүлэх байлаа.

• Онлайн уулзалт, сургалт, хурал 
болон бусад форумууд нь "бодит" 
уулзалт сургалтуудыг орлож 
чадахгүй байна.

• APNIC нь өндрөөр үнэлэгдэж, итгэл 
даасан, найдвартай, мэргэжлийн 
байгууллага гэж байнга 
тодорхойлогддог.

• Жижиг болон том байгууллагуудад 
интернетийн хүртээмжийг тэгш 
байлгах болон "хойч үеийнхэнд" 
интернетийн талаар боловсрол 
олгох гэсэн асуудлууд хамгийн  
чухал асуудлуудаар нэрлэгдэв.

Гол үр дүнгүүд:

Асуулга, ярилцлага



Тоон үзүүлэлт

85%

12%

3%
Хүйс

Male Female Other Prefer not to say

65%

15%

19%

Гишүүнчлэлийн байдал

APNIC Member
Member of NIR in APNIC Region
Other Stakeholder

61%
APNIC –ийн судалгаанд 

өмнө нь оролцож 
байгаагүй

Бүс нутаг Тоологдсон %

Зүүн Ази 269 17%

Далайн орнууд 275 17%

Зүүн Өмнөд Ази 454 28%

Өмнөд Ази 486 30%

APNIC-т хамааралгүй бүс нутгаас 137 8%

Total 1,621 100%
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Гол дүгнэлтүүд



6 I  APNIC 2022 Member & Stakeholder Survey Results

APNIC-ийн гишүүнчлэл болон 
үйлчилгээний чанар, үнэ цэнийн үнэлгээ 
сайжирсан үзүүлэлттэй байна.

Аюулгүй байдалд чиглэсэн сургалтуудыг 
нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах болон 
аюулгүй байдалд заналхийлсэн шинж 
чанартай мэдээллийг хуваалцах зэрэг 
үйлчилгээ үзүүлэх нь APNIC-ийн хувьд энэ тал 
дээр туслах хамгийн сайн арга зам юм.

Хамгийн том сорилтууд нь чадварлаг IP 
инженерүүдийн дутагдал болон 
интернетийн аюулгүй байдал байна.

Ирээдүйн талаар өөдрөг байдал өндөр 
байгаа ч COVID-19 байгууллагуудад 
ихээхэн нөлөөлсөн нь харагдсан.

APNIC-ийн бараг бүх үйлчилгээний 
хэрэглээ бага байгаа хэдий ч тэдний 
сэтгэл ханамжтай байдал хэвээр байна

Бүс нутагт интернетийг хөгжүүлэх 
тэргүүлэх чиглэл нь дэд бүтэц бий 
болгох, хүний нөөцийг чадавхижуулах 
зэрэгт чиглэсэн хөрөнгө оруулалт юм.
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Үр дүн



8 I  APNIC 2022 Member & Stakeholder Survey Results
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11%
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Very poor Poor Below average Neutral Above average Good Excellent

8%

8%

5%

10%
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7%

43%
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33%
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10%

10%

7%

10%

10%

6%

39%

41%

34%

39%

39%

51%

2018

2020

2022

Very poor Poor Below average Neutral Above average Good Excellent

Үйлчилгээний чанар

Үйлчилгээний үнэ цэнэ

Гишүүнчлэлийн үнэ цэнэ

АPNiC-ийг ерөнхийд нь юу гэж дүгнэх вэ?

Үйлчилгээний сэтгэл ханамж



49%
Оролцогчдын 49% нь 

үйлчилгээний эрэлт нэмэгдсэн 
гэж үзжээ.

30%
Оролцогчдын 30% нь 
үйлчилгээний эрэлт 
буурсан гэж үзжээ.

48% 47%
43%

32% 31%

22%

12%

45% 46% 48%

33% 30%

23%

13%

54%
47%

35%
30% 31%

18%

10%

Inability to travel Managing people
working from home

Supply chain
disruptions

Increased costs to
provide services

Managing customer
expectations

Attracting or
retaining employees

Increased pressure
from market
competitors

Total Members Stakeholders
Дараах зүйлсээс танай байгууллагын юунд COVID-19  хамгийн их нөлөөлсөн бэ?

COVID-19-ийн нөлөөлөл



APNIC-ийн хамгийн 
өндөр үзүүлэлттэй 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

COVID-19 –ний улмаас 
зарим үйлчилгээний 
хэрэглээ бага байгаа 
хэдий ч сэтгэл 
ханамжтай байдал 
хэвээр байна

Thinking about APNIC services you have used, how would you rate your experience? % Above average, Good, Excellent

97%
94%

96%
94%

97% 96% 95% 95% 95%

APNIC Academy
training

Resource
certification (RPKI)

Routing security
(ROA publication)

Online
presentation by

APNIC
representative

APNIC
conferences

2020 2022



50%
Internet 
security

42%
Чадварлаг ажилчид ажилд авах, 
тогтвортой ажиллуулах

Сүлжээ болон системийн 
ашиглалтыг автоматжуулах

Сүлжээний ашиглалт үйлчилгээ, 
аюулгүй байдал болон 

системийн зардлын менежмент

Бодлого 
тодорхойлогчид/зохицуулагчдын 

интернэтийн талаарх ойлголт

Хууль дүрмийн төлөвлөөгүй 
үр дагаварыг зохицуулах

Интернэт траффик, transit болон 
peering хийх, сүлжээний багтаамж 

менежмент

35%

35%31%

28%

24%

Стратегийн болон үйл ажиллагааны 
хамгийн том сорилтууд

Thinking about your Internet-related services, products or activities, what are the MAIN strategic or operational challenges facing your organization? % Ranked 1, 2 or 3



APNIC та бүхэнд хэрхэн 
туслах вэ?

Сургалт

35% нь  сургалт авах болон 
IPv6 -ийн ахисан түвшний 
сургалт гэж дурьдсан

Аюулгүй байдал

8% нь интернэтийн аюулгүй 
байдлын сургалт, тухайлбал 
халдлагаас хэрхэн сэргийлэх 
сэдвээр гэсэн бол

Өмнөх туршлага 
судлах
11% нь шалгарсан 
туршлагын талаарх 
судалгаа, видео, блог 
хүссэн байна

Мэдээлэлтэй байх

6% нь засгийн газруудад 
интернетийн талаар илүү сайн 
боловсрол / мэдлэг олгохыг 
уриалсан.

Хамгийн сайн арга зам бол сургалт, 
боловсрол олгох юм гэж гишүүдийн 
олонхи нь санал нэгтэйгээр 
тодорхойлсон.



Интернэт хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалтын тэргүүлэх 
чиглэлүүд юу байх вэ

13

Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт

Нийт оролцогчдын 46% нь өндөр хурдны 
сүлжээн дэх хөрөнгө оруулалтыг илүүд үзэж  
байгаа бол 43% нь peering, 37% нь neutral 
IXP (Internet Exchange Point) ийг 
чухалчилсан байна.

Хүний нөөцийн чадавхийг бүрдүүлэх

Гишүүдийн 59% нь сүлжээний инженерүүдэд 
зориулсан техникийн сургалтад хөрөнгө 
оруулалт хийхийг илүү чухалчилж байгаа бол 
38% нь APNIC-д дадлага хийх эсвэл тэтгэлэг авах 
харин 35% нь дараа үеийн сүлжээний 
инженерүүдэд зориулсан тэтгэлэгт сургалтыг 
илүүд үзжээ.

Интернэтийн дэд бүтцэд, 
ялангуяа өндөр хурдны сүлжээ 
эсвэл далай доогуурх кабельд 
хөрөнгө оруулалт хийх нь олон 
оролцогчдын хувьд чухал байна.
Тгишүүн байгууллагуудын хувьд 
шинэ эсвэл шинээр гарч ирж буй 
сүлжээний инженерүүдэд 
зориулсан техникийн сургалт нь 
чухал ач холбогдолтой байна.

34%

35%



Дүгнэлт
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• Хүнд хэцүү хоёр жил байсан ч гэсэн өнгөрсөн хоёр жилд 
гишүүд болон оролцогч талуудын үйлчилгээний чанар, үнэ 
цэнийн талаарх сэтгэл ханамж маш өндөр хэвээр байна.

• Гишүүдийн тулгамдсан асуудал илүү нарийн болж байгаа тул 
цаашид илүү нарийвчлан судлах хэрэгтэй.

• Интернетийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа газруудад 
интернет хурд болон сүлжээний багтаамжиийг хэвийн барих 
чиглэсэн QoS үзүүлэлтийг хангах боломж, хүчин чадал нилээд 
нийтлэг асуудал болох нь харагдлаа.

• Түүнчлэн бус нутагт чадварлаг хүний нөөц дутмаг байгаа нь 
асуудалтай байна.

• Гишүүд ахисан түвшний сургалт, практик семинар эсвэл 
форум зэргийг багтаасан програмыг үргэлжлүүлэхийг хүсч 
байна

• “Дараа үе”-ийн сүлжээний инженерүүдийг хамруулахын тулд 
сургалтуудыг өргөжүүлэх нь тустай байна.


