1. számú melléklet

BIX viszonteladói hálózat műszaki leírása
IP/MPLS technológia alkalmazása esetén

A BIX viszonteladói hálózattal kapcsolatos műszaki elvárások:
1. Viszonteladói hálózat kiépítésére vonatkozó előírások
a. A Viszonteladónak redundáns IP/MPLS gerinchálózattal kell rendelkeznie.
b. A Viszonteladói BIX portnak a Viszonteladó részéről olyan hálózati eszközre kell
csatlakoznia, mely redundánsan csatlakozik a Viszonteladó IP/MPLS
gerinchálózatához.
c. A Viszonteladó kérhet Tartalék viszonteladói BIX portot is az eladott virtuális BIX
szolgáltatások rendelkezésre állásának növelésére. Az alkalmazott redundancia
megoldást a BIX Üzemeltetővel előzetesen műszakilag egyeztetni, és jóváhagyatni
szükséges.
d. A Virtuális BIX portot kiszolgáló hálózati eszköz – a Virtuális BIX tag igényeinek
megfelelően – rendelkezhet redundáns, vagy nem redundáns csatlakozással is a
Viszonteladó IP/MPLS gerinchálózatához.
e. Javasolt technológia a pont-pont Ethernet over MPLS virtuális áramkörök használata.
Layer2 switching (VPLS) a Viszonteladó részére nem engedélyezett.
f. A Viszonteladó által létesített virtuális áramköröknek, kapcsolatoknak Layer2 szinten
transzparenseknek kell lennie, és garantálni kell a minimum 1522 byte-os Layer2
payload-ot (IP MTU).
g. A Viszonteladói BIX porton 802.1q VLAN trunking-et kell alkalmazni.
h. A Virtuális BIX portokon javasolt, de nem kötelező a 802.1q VLAN trunking.

2. A virtuális szolgáltatásokra, VLAN-okra vonatkozó előírások
a. A Viszonteladó által értékesített virtuális BIX kapcsolatokat kapcsolatonként egyedi
dedikált VLAN-okon kell átadni a BIX részére. Az IPv4 és IPv6 peering jelenleg két
külön VLAN átvitelét igényli. (Peering VLAN)
b. Igény esetén a Virtuális BIX tag és a BIX között biztosítani kell további dedikált VLANok – a BIX szabályzatnak megfelelő – átvitelét. (Privát VLAN)
c. A Viszonteladó a Virtuális BIX porton értékesíthet saját szolgáltatásokat is a Virtuális
BIX tag részére. (Viszonteladói VLAN)
d. A Viszonteladói BIX porton alkalmazott VLAN azonosítókat a BIX Üzemeltető és a
Viszonteladó előzetesen egyezteti. Az előre megállapított VLAN tartományból a
Viszonteladó oszthatja ki az azonosítókat az értékesített szolgáltatásokra.
e. A Virtuális BIX porton alkalmazott VLAN azonosítókat a Viszonteladó és a Virtuális
BIX tag egyeztetik egymással. A Viszonteladó – amennyiben szükséges – alkalmazhat
VLAN ID transzlációt az átvitel során, melyet be kell jelentenie a BIX Üzemeltetőnek.
f. Hibrid Viszonteladói BIX port alkalmazása esetén a Viszonteladó saját BIX peering
kapcsolata az IPv4 10-es és IPv6 11-es VLAN-ban kerül átadásra a BIX részéről.
g. A Virtuális BIX tagok kapcsolatait (egy-egy Virtuális BIX tag összes VLAN-ját egyben
kezelve) a Viszonteladói BIX porton dedikált sávszélességen, overbook mentesen kell
átadni a BIX részére. A BIX üzemeltető felelős a dedikált sávszélesség beállításáért, és
korlátozásáért, mely a BIX üzemeltető és a Viszonteladó közötti pénzügyi elszámolás
alapja.

3. SLA-ra vonatkozó előírások
a. A Viszonteladónak csak a saját hálózatára kell SLA-t vállalnia – a Viszonteladói BIX
port és a Virtuális BIX port között – a Virtuális BIX Tag felé. Az SLA mértékénél
figyelembe kell venni a Virtuális BIX Tag által választott last mile műszaki megoldást
és redundanciát.
b. A Viszonteladónak csak a gerinchálózatára – a Virtuális BIX tagok last mile
csatlakozásai nélkül – kell SLA-t vállalnia a BIX Üzemeltető felé. Az elvárt SLA
mértéke:
i. Éves 99,6% rendelkezésre állás.
ii. Maximum 0,1% csomagvesztés.
iii. Maximum 8 órás hibaelhárítási idő.

