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RESUMO DA PROPOSTA:
A política atual para alocação inicial de blocos IPv6 para ISPs permite alocação
de blocos maiores que /32 e para tanto o ISP deve demonstrar e justificar tal
necessidade.
No entanto, o texto não é específico em quais necessidades são justificáveis.
Especialmente em se tratando de IPv6, onde há uma mudança no que diz
respeito a utilização de IPs pelos usuários finais.
A proposta visa criar critérios mais claros e específicos sobre justificativas a
serem aceitas pelo LACNIC em solicitações d e blocos maiores que /32.
JUSTIFICAÇÃO:
Uma organização pode atualmente solicitar bloco maior que /32, que é a
alocação mínima vigente.
Mas a política vigente levará em consideração a quantidade de clientes e
necessidade da infra estrutura atual do ISP como justificativa de uma alocação
maior.
Ou seja, não estão previstos critérios para o LACNIC analisar a necessidade
futura de um ISP quando de uma solicitação de bloco maior que /32.
Para o LACNIC fica difícil uma análise do que seria uma justificativa razoável
como indica o texto.
E caso não fosse para atender os usuários e infra estrutura atual, qual seria o
tempo razoável a se considerar como plano de crescimento.
A proposta em questão visa deixar mais claro o texto que trata de alocações
maiores que /32 indicando pontos a serem considerados pelo ISP e também
limites em termos de plano de endereçamento, uma vez que mesmo grandes
corporações têm planos de inves timento para períodos de 3 a 5 anos e não
mais que isso.

TEXTO DA PROPOSTA:
Substituir o seguinte texto do parágrafo 4.5.1.3. "Tamanho de alocação inicial":
"Organizações podem se qualificar para uma alocação inicial maior que /32
submetendo documentação que justifique razoavelmente a requisição. Neste
caso, o tamanho da alocação será baseado no número de usuários existentes
e na expansão da infraestrutura da organização."
Por:
"Organizações podem se qualificar para uma alocação inicial maior que /32
submetendo documentação que justifique a requisição. Neste caso a
documentação deve atender as seguintes considerações:
- plano de endereçamento não deve ser superior a 4 anos. E deve considerar o
espaço necessário para atender os clientes e serviços atuais considerando o
prefixo mínimo para designações recomendados na política vigente.
- na existência de múltiplos pontos de acesso (POPs), o plano d e
endereçamento pode indicar prefixos mínimos para cada POP. Os prefixos
mínimos para cada POP devem estar dentro das "fronteiras" binárias do
endereço IPv6 (/X, onde X divisível por 4). No entanto, o bloco planejado para
cada POP deve atender no mínimo 30% da necessidade atual do mesmo.
O prefixo a ser alocado para o ISP deve estar dentro das "fronteiras" binárias
do endereço IPv6 de forma a anteder as considerações indicadas acima.
INFORMAÇÃO ADICIONAL:
Tempo de implementação: imediato

