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RONOG: Românii sunt cei mai mari vânzatori de adrese IP din regiunea RIPE
România a exportat, la un moment dat, 75% din totalul adreselor IPv4, românii fiind cei mai mari
vânzatori de adrese IP din regiunea RIPE, a declarat Ciprian Nica, CEO si fondator IP Broker LTD, în
cadrul celei de-a treia conferinte RONOG (ROmanian Network Operators Group), eveniment desfasurat la
Hotelul Novotel.
Potrivit lui Ciprian Nica, aproximativ 27,12 milioane de adrese IPv4 au fost transferate în regiunea RIPE, din care
doar 13,056 milioane au fost mutate dintr-o tara în alta. În cadrul aceleiasi tari numarul de transferuri a fost de
aproximativ 2,676 milioane în Rusia, 2,518 milioane în Marea Britanie, 1,511 milioane în Germania si de
aproximativ 1,085 milioane în România.
'În ceea ce priveste companiile cu cele mai multe adrese IPv4 cumparate, pe lista figureaza Vodafone (2,296
milioane), Saudi Telecom (2,011 milioane) si MCCI (1,622 milioane)', a conchis Ciprian Nica.
La conferinta anuala RONOG 3 au participat reprezentanti ai operatorilor de internet, specialisti din domeniul
telecomunicatiilor, furnizori de echipamente si solutii de securitate, precum si reprezentanti ai companiilor care
ofera servicii de transmisiuni de date, de voce sau prin cablu TV.
Panelistii au dezbatut subiecte privind directiile de dezvoltare a internetului, noile tehnologii si aplicatii din
industria de comunicatii, solutii Data Center, precum si modalitatile de livrare de continut online.
În panelul denumit InternetON, speakerii au prezentat detalii despre sistemul de numerotatie IPv6 si au dezbatut
probleme referitoare la securitatea domeniilor de internet (DNSSEC).
Sesiunea InternetON din cadrul RONOG 3 a fost prezentata anterior în multiple conferinte internationale tematice
în orasele San Francisco, Buenos Aires, Toronto, Mumbai, Liubliana, Sao Paolo, San Diego, Singapore, Cracovia,
Djibouti, Belfast, Santiago de Chile, Tokyo, Kandy, Port of Spain si Cape Town.
RONOG reprezinta grupul de lucru al operatorilor si detinatorilor de retele de telecomunicatii din România, creat
la initiativa Asociatiei InterLAN, organizatie ce reuneste furnizorii mici si medii de telecomunicatii.
InternetLAN este membru al organizatiei care gestioneaza resursele europene de numerotatie ale protocoalelor de
internet (RIPE NCC) si membru al Asociatiei Europene a Internet-Exchange-urilor (Euro-IX).
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