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Bốn đề xuất về chính sách được đưa ra  

trong cuộc bàn thảo cộng đồng tại APNIC 55 
 

Cuộc họp Chính sách Mở tại cuộc hội thảo APNIC 55 sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Sau 

đây là tổng quan về bốn đề xuất về chính sách sẽ được bàn thảo. 

prop-147: Quản lý các Nguồn Lịch sử 

Theo nghị quyết của EC đưa ra ngày 22 Tháng 2, 2021, để được tiếp tục nhận các dịch vụ đăng ký, các chủ 
nhân nguồn lịch sử trong khu vực APNIC phải trở thành Thành viên hoặc Không là Thành viên không trễ 
quá ngày 1 Tháng 1, 2023. Sau ngày này, những hồ sơ đăng ký nguồn lịch sử sẽ không được công bố nữa 
trong Cơ sở dữ liệu APNIC Whois, và các nguồn này sẽ được chuyển qua tình trạng dành riêng. 

Đề xuất này đề nghị một thủ tục mà những người trông coi có thể xin lấy các nguồn lịch sử đã được đánh 
dấu là dành riêng trong vòng 12 tháng kể từ khi chúng được đánh dấu là dành riêng. Nếu không nhận được 
đơn xin trong vòng 12 tháng, các nguồn dành riêng sẽ được cho vào nhóm tự do để được ủy quyền lại. 

Đề xuất này cũng đề nghị rằng các nguồn lịch sữ được đánh dấu là dành riêng và/hoặc được APNIC lấy lại 

do các tài khoản đã đóng thì họ sẽ mất tư cách ‘lịch sử’ và trở thành các nguồn ‘hiện thời’ để được ủy quyền 

lại. 

prop-149: Thay đổi sự ủy quyền tối đa cho những chủ tài khoản có tổng 
IPV4 dưới /21 

Đề xuất này đề nghị nên tăng lượng ủy quyền tối đa các nguồn IPV4 cho các chủ tài khoản APNIC mới từ 
/23 lên /22 và, nếu được yêu cầu, thì sẽ ủy quyền thêm /23 cho các chủ tài khoản APNIC có một số tổng 
nguồn IPV4 dưới /21. 

Dưới đề xuất này, các chủ tài khoản APNIC có tổng số lượng nguồn IPV4 bằng hoặc nhiều hơn /21 thì sẽ 
không đạt điều kiện để được ủy quyền thêm nguồn IPV4. 

prop-150: Đối tượng ROA/whois có Gốc ASN Cá nhân, Dành riêng và 

Không được phân bổ (dành riêng/có sẵn) 

Đề xuất này đề nghị APNIC hạn chế quyền chủ tài khoản được tạo các ROA (Điểm gốc Định tuyến) có ASN 

(Số hệ thống tự trị) cá nhân, dành riêng, hoặc không được phân bổ.  

Đề xuất cũng đề nghị APNIC thông báo cho chủ tài khoản nếu Gốc ASN trong ROA của họ không được 

phân bổ (dành riêng/có sẵn), và không tự động gia hạn các ROA có ASN không được phân bổ (dành 

riêng/có sẵn). 

prop-151: Giới hạn non-hierarchical as-set 

Đề xuất này đề nghị đề nghị giới hạn các chủ tài khoản APNIC trong việc tạo một non-hierarchical as-set, và 

thông báo cho tất cả Thành viên đã có non-hierarchical as-set rằng họ nên chuyển sang một hierarchical as-

set. 

Hãy tham gia! Góp ý kiến 

Chính sách tốt lệ thuộc vào quan điểm của mọi người từ khắp nơi trong cộng đồng, vì thế sự tham gia của 

quý vị là điều quan trọng. Chính sách được thiết lập qua một quá trình tham khảo ý kiến và đạt sự thống 

nhất của mọi người từ dưới lên một cách cởi mở và rõ ràng. 

Hãy góp ý về các đề xuất về chính sách này bằng cách đăng ký với danh sách gửi thư của Chính sách SIG 

hoặc đích thân tham gia hoặc tham gia từ xa diễn đàn APNIC 55 Policy SIG. 
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