معیارهــــای کیفیـــت خدمــــات ()SLA

معیارهای کیفیت طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور
شــرکت ارتباطــات مبيننــت براســاس ضوابــط ابالغــي ســازمان تنظيــم مقــررات و ارتباطــات راديويــي کشــور موظف بــه ارائهی ســطح ســرويس برنزي
ميباشــد کــه ايــن ســطح ســرويس در مــورد تکنولــوژي  TD-LTEتــا  %2امــکان کاهــش ســطح خدمــت را بــه صــورت اســتاندارد تعريــف مينمايــد.
(سـطح سـرويس برنـزي برابر بـا اسـتاندارد  %98در دسـترس بودن سـرويس اسـت) ايـن ميـزان امـکان کاهـش سـطح خدمـت ( )%2برابـر بـا  14سـاعت
امـکان اختـالل در بهرهبـرداري از شـبکه اسـت کـه در طـول يـک مـاه و بـه صـورت برنامهريـزي نشــده باشد.
 TD-LTEمبيننت کاهش سـطح خدمت بيش از  %2را ملزم به جبران خسـارت و پرداخت پنالتي به مشـترکين ميداند و به منظور سـهولت در محاسـبهي
سطح خدمت ،ميزان مجاز کاهش سطح خدمت را به بازهي زماني در ماه تبديل نموده است (معــادل زمانــي کســر خدمــت در تکنولــوژي ، TD-LTE
 14سـاعت در يک مـاه اسـت) .در ذيـل بـا مـوارد کاهـشدهنـدهی سـطح خدمـت و روش محاسـبهي سـطح خدمـت آشـنا خواهيـد شـد.

معیارهای کیفیت طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور
میزان قطعی سرویس
درصد تلفات بسـتهها
تأخیر در دریافت سرویس
پهنای باند تضمین شده ()CIR
میانگین زمان بازیابی یا تعمیر ()MTTR
در ادامه روش محاسبهی هریک ،به اختصار توضیح داده شده و با مثالی در انتها تشریح گردیده است:

 )1میزان قطعی سرویس
بـهطـور مثـال اگـر مجمـوع قطعـي سـرويس مشـترک  16سـاعت باشـد؛ بـراسـاس ضوابـط ابالغي سـازمان تنظيـم مقـررات و ارتباطـات راديويـي
کشـور کـه تا  14سـاعت قطعـي سـرويس را در تکنولـوژي  TD-LTEدر طـول يـک مـاه اسـتاندارد تعريـف مينمايـد 2 ،سـاعت قطعـي سـرويس
بيـش از حـد اسـتاندارد محاسـبه شده و بـه نسـبت هزينـهی طـرح اشـتراکي مسـتلزم جبـران خسـارت ميگـردد.

 )2درصد تلفات بستهها
طبــق قوانيــن ابالغــي از ســوی ســازمان تنظيــم مقــررات و ارتباطــات راديويــي کشــور در تکنولــوژي  ،TD-LTEامــکان کاهــش ســطح کيفيــت
ســرويس در اثــر تلفــات بســتهها تــا  %5بــه صــورت اســتاندارد تعييــن گرديــده اســت ،هــرگاه ايــن ميــزان بيــش از  5درصــد از کل زمــان ارايـهی
خدمــت ( 1مــاه) باشــد مســتلزم جبــران خســارت براســاس جــدول پلکانــي زيــر اســت:
کاهشسطحخدمات

کاهشسطحکیفیت

( 14ساعت) × 0.1
( 14ساعت) × 0.3
( 14ساعت)

 > ٪10کاهش سطح کیفیت > ٪5
 > ٪20کاهش سطح کیفیت > ٪10
 < ٪20کاهش سطح کیفیت

جدول  -1نحوهی محاسبهی زمان کاهش سطح خدمات بر اساس میزان کاهش سطح کیفیت

بهطـور مثـال هنگامـی کـه میـزان تلفـات بسـتهها برابـر بـا  ۵تـا  ٪10باشـد ،میـزان کاهـش سـطح کیفیـت برابـر اسـت بـا  0/1کـه طبـق جـدول
بـاال ایـن میـزان معـادل بـا  ۱سـاعت و  ۲۴دقیقـه کاهـش خدمـت اسـت.

شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی

معیارهــــای کیفیـــت خدمــــات ()SLA

 )3تأخیر در دریافت سرویس
اسـتاندارد تأخيـر در دريافـت سـرويس مطابـق بـا ضوابط ابالغي سـازمان تنظيم مقررات و ارتباطـات راديويي کشـور در فنـاوري  TD-LTEبرابر بـا 500 ms
ميباشـد و در صورتيکـه ميـزان تأخيـر بيـش از عـدد مذکور باشـد براسـاس جـدول ذيل برابر بـا معادل زمانـي خود محاسـبه ميگردد.
کاهشسطحخدمات

تأخیر در ارایهی خدمت

( 14ساعت) × 0/5
( 14ساعت) × 0/1
( 14ساعت) × 0/2

 > 4 × 500تاخیر در ارائهی خدمت > 500
 >10 × 500تاخیر درارائهی خدمت > 4 × 500
 >10 × 500تاخیر درارائهی خدمت

جدول  - 2نحوهی محاسبه زمان کاهش سطح خدمات بر اساس میزان تاخیر در ارائهی خدمت

بهطــور مثــال درصورتیکــه میــزان تأخیــر در ارائ ـهی خدمــت ( )Latencyبرابــر  1500 msباشــد ،طبــق پلــکان دوم برابــر  84دقیقــه کاهــش
ســطح خدمــات خواهــد بــود.

 )4پهنای باند تضمین شده
اگــر  CIRتوافــق شــده برابــر  cو زمــان انـدازه گیــری شــده کــه  CIRاز میـزان توافــق شــده کمتــر اســت را  tدرنظــر بگیریــم در ایــن حالــت  T4یعنــی
زمــان کاهــش ســطح کیفیــت خدمــات ناشــی از بــرآورده شــدن ايــن پارامتــر بــر اســاس ضرايــب جــدول  3محاســبه خواهــد شــد:
T4
T4=0

T4=0.3t
T4=t

CIR
CIR≥0.9c
0.75≤CIR≤0.9c
CIR<0.75c

جدول  - 3جدول محاسبهی زمان کاهش سطح خدمات ناشی از برآورده نشدن CIR

در ایــن حالــت زمــان کاهــش ســطح کیفیــت خدمــات ناشــی از بــرآورده شــدن ایــن پارامتــر از مجمــوع زمانهای کاهــش ســطح خدمــات رخ داده در
دورهی زمانــی بــا توجــه بــه ضرایــب ذکــر شــده بــه دســت خواهــد آمــد.

 )5میانگین زمان بازیابی یا تعمیر
درصورتــی کــه زمــان رفــع خرابــی بیــش از زمــان توافــق شــده باشــد در ایــن حالــت  T5یعنــی زمــان کاهش ســطح خدمــت ناشــی از بــرآورده نشــدن این
پارامتــر از تفریــق کل زمــان خرابــی منهــای زمــان توافــق شــده بدســت میآیــد.
تبصره :حداکثر زمان بازيابی يا تعمير( )MTTRبرای شرکت ارتباطات مبین نت 6روز می باشد.

محاسبه میزان کاهش سطح خدمت
در صورتيکــه مجمــوع زمــان کاهــش ســطح خدمــت در مـوارد پنجگانـهی بــاال بيــشاز  14ســاعت (برابــر بــا ضوابــط ابالغــي ســازمان تنظيــم مقــررات و
ارتباطــات راديويــي کشــور) باشــد ،براســاس جــدول ذيــل و بــا توجــه بــه پلکانهــاي زمانــي ،ميـزان خســارت برحســب زمــان مشــخص و ميـزان جريمه با
توجــه بــه درصــد مقابــل آن براســاس طــرح اشــتراکي تعيين ميگــردد.

شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی
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درصــد جریمــه

کاهشسطحخدمت

٪5
٪10
٪20

 14ساعت
 14ساعت الی  28ساعت
 28ساعت الی  42ساعت

٪35
٪50
٪100

 42ساعت الی  70ساعت
 70ساعت الی  140ساعت
بیشتر از  140ساعت

(نســبت بــه تعرفــه)

جدول  -3نحوهی محاسبهی درصد جریمه براساس زمان کاهش سطح خدمت

مثال :
بهطــور مثــال اگــر مشــترکی دارای طــرح ( B3116یــک ماهــه -ســرعت 15 -512گیــگ) باشــد ودر طــول یــک مــاه  16ســاعت قطعــی داشــته باشــد و نیز
نتایــج  ،Ping Testتأخیــر در ارائـهی خدمــت ( )Latencyمعــادل  800 msرا نشــان دهــد همچنیــن میـزان تلفــات بســته ( )PLRبرابــر  %7میباشــد .بــه
شــکل زیــر بــه وی پنالتــی ارایــه خواهــد گردید:
 16ساعت = قطعی خدمت
 84دقیقه  = ٪7 -کاهش کیفیت در اثر تلفات بستهها
 168دقیقه =  = 800 msتأخیر در ارائه خدمت
 20ساعت و  12دقیقه = دقیقه (  = )168 +960+ 84مجموع زمان کاهش خدمات
در صــد جریمــه بـرای پلــکان  18ســاعت برابــر اســت بــا  %10کــه ایــن میـزان بــا توجــه بــه هزینـهی طــرح اشــتراکی مشــترک براســاس فرمــول ذیــل
محاســبه میگــردد:

10
)ریال) × 570.000 = 57.000
100

الزامات
خدمــت دهنــده موظــف اســت ســامانهی الزم بـرای اندازهگیــری پارامترهــای کیفیــت خدمــت منــدرج در  SLAرا بـرای خدمتگیرنــده فراهــم ســازد.
ســازمان درصــورت لــزوم مراجــع و اســتانداردهای مربــوط بــه اندازهگیــری پارامترهــای کیفیــت خدمــت را اعالم خواهــد کــرد و خدمتدهنده موظــف خواهد
بــود براســاس اســتانداردهای اعــام شــده پارامترهــای کیفیــت خدمــت را اندازهگیــری کند.
بــه منظــور پاســخگویی در زمــان مناســب ،خدمتدهنــده موظــف بــه ایجــاد یــک مرکز پاســخگویی بــا تعـداد خطــوط و اپراتورهــای پاسـخدهنده کافی
میباشــد.
دورهی اندازهگیری بصورت  24ساعته میباشد.
خدمتدهنــده موظــف اســت تمهیـدات الزم را بـرای رعایــت تعهـدات  SLAدر هنــگام عملیــات شــبکه پیشبینــی کنــد و بــا اطــاع قبلــی (حداقل 48
ســاعت قبــل اطــاع داده شــود ) زمــان  Down Timeرا تعییــن کنــد  .عملیــات  Down Timeبایــد در زمانهــای کــم ترافیــک (ســاعت  2تــا  6صبــح )
انجــام شــود و تعـداد آن در مــاه حداکثــر یــک بــار میتوانــد باشــد.
محاسبهی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس اعالم خدمتگیرنده و تأیید خدمتدهنده و اخذ رسید خرابی انجام خواهد شد.
محاسبهی جریمه در دوره زمانی صورت میپذیرد.

شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی
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مواردي كه مشمول جريمه نمی شوند:
قطعــی هــای ناشــی از قــوهی قاهــره (فــورس مــاژور) ماننــد حـوادث طبيعــی  .در ايــن حالــت زمــان کاهــش ســطح کيفيــت خدمــات مشــمول پرداخــت
تعرفـهی توافــق شــده نمی باشــد.
قطعی هايی که به واسطهی خرابی تجهيزات خدمتگيرنده باشد.
قطعیهايی که در زمان  Down Timeباشد .
قطعیهايی که بنا به درخواست خدمتگيرنده باشد (مانند جابهجايی ،آزمايش شبکهی داخلی و )...
قطعیهايی که ناشی از تخطی خدمتگيرنده از قوانين و مقررات و يا مفاد  SLAباشد.
قطعیهای ناشی از عدم پرداخت صورتحساب
قطعیهــای ناشــی از صــدور احــکام توســط مراجــع قضايــی و يــا امنيتــی کشــور و يــا ســاير مراجــع ذی صــاح کــه در ايــن حالــت زمــان قطعی مشــمول
پرداخــت تعرفــه توافق شــده نمیباشــد.

سایر موارد
خدمتدهنده نبايد هيچ تبعیضی را در مورد سرويسهای مشابه در شرايط مساوی بين خدمت گيرندهها در  SLAقائل شود.
هرگونــه توافــق اضافــه بــر شـرايط منــدرج در ايــن مصوبــه بيــن خدمتدهنــده و خدمتگيرنــده ،با رعايــت شـرايط رقابتی و حقــوق طرفين بالمانع اســت
 .در ايــن حالــت ســازمان نســبت بــه توافقــات اضافی تعهــدی نخواهد داشــت .
در شرايط اختالف ،سازمان مرجع داوری حل اختالف خواهد بود.
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