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Emlekezteto az 1998.06.17-i BIX Bizottsagi ulesrol
Az ules elejen ismertetesre kerult a BIX uj helyszinere vonatkozo
4 ajanlat. A GTS es az Antenna Hungaria kepviseloi szoban roviden
osszefoglaltak az elozoleg irasban reszletesen kifejtett ajanlatukat
(ezek olvashatok voltak a listan). A Matav kepviseloje a helyszinen
szobeli ajanlatot tett. Ennek lenyege, hogy a Szava utcaban vagy a
Horvath Mihaly teren tud olyan BIX pontot biztositani, ahova idegen
tavkozlesi eszkozokkel be lehetne jutni, az uj helyszineket pedig a
Varoshaz utcaval megfelelo kapacitassal sajat koltsegre osszekoti. A
Hungarnet kepviseloje megismetelte a kozgyulesen is megtett ajanlatat.
Ennek lenyege hogy a Victor Hugo utcaban tud biztositani kabeles
vagy antennas tavkozlesi bejutast es megfelelo geptermi kornyzetet
az eszkozoknek (klima, szunetmentes aramellatas, rack, 24 oras bejutas,
24 oras ugyeleti jelenlet), ugyanakkor tavkozlesi szolgaltatast, pl. mas
BIX ponttal valo osszekotest maga felajanlani nem tud.
Ezt kovetoen reszletes vita kezdodott, kerdesek hangzottak el az
ajanlatok reszleteire vonatkozoan. A kerdesek/valaszok alapjan olyan
kep bontakozott ki, hogy az ajanlatok nagyjabol mindenki szamara
adnak megoldast, nehez a valasztas kozottuk. A BIX
Bizottsag elnoke felvetette egy tobb pontos, gyuru szeru elosztott BIX
gondolatat, ahol a BIX szolgaltatasi pontok kozotti kapcsolatot a BIX
szolgaltatok sajat koltsegukre biztositjak. Ez a javaslat nem talalkozott
eleg nagy tamogatassal, sem a felhasznalok sem az ebbol a szempontbol
szobajoheto 3 tavkozlesi ajanlattevo (GTS, AH, Matav) reszerol. A
resztvevok egyetertettek abban, hogy a legfontosabb megitelesi kerdesek az
atallas lepesrol lepesre torteno megoldhatosaga, a fejlesztesi lehetoseg
nagyobb savszelessegek fele es a BIX pontra valo alternativ bejutas
biztositottsaga. A vita eljutott arra a pontra, hogy mindenki a tagoknak az
ajanlatokkal kapcsolatos velemenyere volt kivancsi.
A tagok vallaltak a nyilvanos velemeny nyilvanitast, es abban
egyeztek meg, hogy mindenki felallit egy sorrendet a 4 ajanlat
kozott. A szavazas eredmenyekeppen a jelenlevo 15 tag kozul
5 a GTS, 5 a Matav, 5 pedig a Hungarnet ajanlatat tette az elso helyre.
Itt tehat holtverseny alakult ki. Megnezve, hogy ezen harom ajanlatot
hanyan tartottak a masodik helyen preferaltnak, az derult ki, hogy
legtobben (5) a Hungarnet, majd a GTS (3) es a Matav (2) ajanlatat
tartottak szamukra masodikkent legjobbnak.
Mivel a BIX szabalyokat a BIX bizottsag tobbsegi szavazassal donti
el, ezert a velemenyek megismerese utan a tagok a szokasos szavazasi
procedurat kezdtek meg, immar harom jelolt kozul mindenki egyet
valaszthatott, es a legkevesebb szavazatot elert kiesett a
kovetkezo fordulobol. Az elso fordulo eredmenye: GTS: 4, Matav: 5,
Hungernet: 5, tartozkodas: 1. A kovetkezo forduloban mar csak ket
indulora lehetett szavazni, ennek eredmenye: Matav: 6, Hungarnet: 8,
tartozkodas: 1. A jelenlevok tobbsege tehat a Hungarnet megoldast
valasztotta.
Az ISzT elnokenek az volt az allaspontja, hogy bar a dontes ervenyes
lenne (18 BIX Bizottsagi tagbol a jelenlevo tagok szama 15, ennek
fele 7,5) nem szerencses ilyen nagy toresvonalat hagyni az erdekeltek
kozott, meg kellene probalni egy olyan megoldast talalni, ami nagyobb
aranyu tamogatottsagot tud kapni. A beszelgetes folytatodott (kozben 2 tag
tavozott). Vegul nagy tobbseggel (12 igennel es 1 tartozkodassal) a tagok a
kovetkezo megoldast fogadtak el:

A foldrajzilag egyetlen BIX pontot egy elosztott BIX rendszer
valtja fel. Az elosztott BIX rendszer csomopontjai kozott nem IP szintu,
hanem adatkapcsolat szintu (2. szintu) kommunikaciot kell
kialakitani. Az elosztott BIX rendszer kozpontja a Hungarnet (Victor Hugo
utcai epulet), ahova a GTS, AH es Matav, mint tovabbi BIX szolgaltatok
adatkapcsolat szintu osszekottetest epitenek ki es tartanak fenn
sajat koltsegukre, az altaluk megjelolt BIX pont(ok)bol. Nem kotelezo,
de engedelyezett a BIX pontok kozott tovabbi, tobbszoros
oszekottetesek kiepitese is. A BIX szolgaltatok ezen BIX pontokon
(foldrajzi helytol fuggetlenul) BIX hozzaferest jogosultak adni a BIX
Szabalyzat szerinti modon mindazoknak, akik egyebkent a BIX tagsagra
jogosultak. A BIX tagok szabadon valaszthatnak a BIX szolgaltatok kozott.
A tagsag 10 igen 3 tartozkodas mellett elfogadta, hogy BIX
szolgaltato csak az lehet, akit a BIX Bizottsag szavazassal elfogad.
Ezt kovetoen 13 egyhangu szavazattal eldontotte, hogy jelenleg 4-en
kapjanak "BIX szolgaltato" licenszet: Hungarnet, GTS, Matav, AH.
A tagsag szinten jonak latta, hogy az eddigi egyszeres BIX
csatlakozas helyett az elosztottsagbol adodo lehetosegek kihasznalasa
erdekeben egy BIX jogosult tobbszorosen (praktikusan tobb ponton) is
csatlakozhasson a BIX-hez. Ha ennek muszaki, elsosorban routing,
problemait attekintettuk, es gondot nem okozna, akkor egyelore 2
pontban korlatozva, de engedelyeznenk a tobbszoros csatlakozast.
Tovabbi reszletek:
A Victor Hugo utcai epuletben Matav, az AH mar rendelkezik
uvegkabellel es a GTS is most inditja ennek kiepiteset. A BIX
rendszer Victor Hugo utcai kozpontja es a tovabbi BIX szolgaltatok
altal megnevezett BIX csatlakozasi pontok kozotti adatatviteli
osszekotteteseket az elhangzott nyilatkozatok szerint a GTS, AH, Matav
sajat koltsegen biztositja. Hungarnet gondoskodik egy kozponti UTP-s
10/100 as Ethernet kapcsolorol (sajnos egy ATM kapcsolo a koltsegek miatt
egyelore nem kerulhetett szoba, de az ATM megoldasi lehetosegeket meg
fogjuk vizsgalni), amire a BIX szolgaltatok rakapcsolodhatnak
(UTP-uveg atalakitokrol a becsatlakozoknak kell gondoskodniuk).
Mindenki vallalta, hogy a jelenlegi (6eFt) havi dijnal tobbet nem ker
magaert a BIX szolgaltatasert, az elosztottsagbol adodo koltsegekert. A
Hungarnet a Victor Hugo utcai ponton, a GTS a Vaci uti, a Matav a
Szava utcai (esetleg Horvath Mihlay teri), az AH az OMK pontokon
(vagy esetleg kesobb meg tovabbi pontokon) nyujt szabalyos BIX csatlakozasi
lehetoseget (ezek teljesen megfelelnek a BIX szabalyzat kovetelmenyeinek),
a 6eFt-os havi dij ezeken a "BIX szolgaltatasi pontokon" torteno
csatlakozasra ervenyes. Minden mas ponton valo csatlakozas jarulekos
adatatviteli koltsegeiben a BIX szolgaltato es a BIX tag ketoldalu
megallapodassal egyezik meg.
Matav vallalta, hogy augusztus 1-ig megteremti a regi BIX es az uj
Hungarnet BIX pont kozotti kapcsolatot, hogy az elosztott BIX-re
valo atterest meg lehessen kezdeni.
A BIX Szabalyzatot a most hozott donteseknek megfeleloen modositani
fogjuk.
Martos Balazs
PS. Ha valamit kifelejtettem volna, vagy nem pontos, kerem korrigaljatok

