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APNIC 44 Kết Quả Dự Kiến về Chính Sách 

Kết Quả Dự Kiến về Chính Sách được bàn thảo tại APNIC 44 

Một Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 44 ở Taichung, Đài Loan đã suy xét các dự kiến sau đây. 

prop-116: Sự Cấm chuyển các địa chỉ IPv4 trong khối /8 sau cùng 

Các sửa đổi đã có sự đồng thuận, dự kiến này hiện đang ở Giai Đoạn Góp Ý sau cùng trước khi được thực 

hiện. Hội Đồng Ban Quản Trị APNIC đã đưa ra lệnh tạm ngừng các nguồn tài chính có khả năng bị ảnh 

hưởng bởi kết quả sau cùng của dự kiến này. Nếu thực hiện, sự chuyển tất cả các địa chỉ từ khối 103/8 sẽ 

được giới hạn trong thời gian 5 năm sau sự ủy quyền. 

prop-118: Không cần chính sách cho vùng APNIC  

Dự kiến xóa bỏ quy định chứng minh nhu cầu khi chuyển các địa chỉ IPv4 đã không có sự đồng thuận. Các 

đại biểu của phía ủng hộ và chống đối đã không đi đến thỏa thuận được. Chủ tịch lưu ý có ba đại biểu kịch 

liệt chống đối dự kiến này và nói rằng nếu người viết muốn tiếp tục với dự kiến thì cần thiết cân nhắc đến tất 

cả các ý kiến và sau đó sửa đổi dự kiến. 

prop-119: Chuyển tạm thời 

Một dự kiến cho phép chuyển các địa chỉ IPv4 mà các địa chỉ này sẽ quay trở lại tài khoản gốc ở cuối một 

thời gian nhất định đã không có sự đồng thuận. Chủ tịch mời người viết cân nhắc các câu hỏi đã được nêu 

trong cuộc bàn thảo vì nếu được giải thích rõ hơn có thể giúp ông nghĩ ra một dự kiến hay đạt được sự 

đồng thuận. 

prop-120: Kế hoạch sử dụng hết hoàn toàn nhóm 8/Sau cùng 

Dự kiến đồng ý với chính sách sau khi sử dụng hết và quản lý nguồn cho khối Sau cùng /8 (103/8) đã không 

có sự đồng thuận. Các sự bàn thảo xung quanh tính công bằng và danh sách chờ đã đưa rất nhiều câu hỏi 

cho giải pháp tốt nhất. Chủ tịch đã gửi dự kiến về danh sách thư từ và mời cộng đồng đưa ra ý kiến và đề 

nghị cho người viết. Người viết đã cho biết là ông sẽ đăng một Phiên bản mới trong tương lai. 

prop-121: Cập nhật chính sách “chỉ định IPv6 ban đầu” 

Dự kiến đầu của hai dự kiến liên quan để đổi điều kiện yêu cầu chỉ định IPv6 được sự đồng thuận, dự kiến 

này chủ yếu tập trung vào phân phối ban đầu lớn hơn mặc định (/32). Sự thay đổi sẽ cho phép các yêu cầu 

tính đến các yếu tố như số người dùng, tầm quy mô của hạ tầng cơ sở tổ chức, hệ thống cấp bậc và cấu 

trúc địa lý của tổ chức, sự phân chia của hạ tầng cơ sở cho vấn đề an ninh, và kế hoạch tuổi thọ của sự 

phân phối. 

prop-122: Cập nhật chính sách “Chỉ định IPv6 tiếp theo” 

Cũng được sự đồng thuận, dự kiến này tương tự với prop-121 (trên đây). Dự kiến này thay đổi điều kiện yêu 

cầu cho các phân phối lớn hơn mặc định (gấp đôi sự phân phối). Nó cho phép sự xem xét các yếu tố như 

trong prop-121. Các chủ tài khoản vẫn phải đạt mức sử dụng y vậy để chứng minh cần được phân phối 

thêm. 

Các Liên Kết Hữu Dụng  

▪ Đăng ký vào danh sách thư từ bàn thảo chính sách 

- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy 
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▪ Vào xem trang chính sách 44 của APNIC  

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