تغًّ تؼاني

مصُتات كميسيُن تىظيم مقررات ارتثاطات
جلسً شماري  87مُرر 9089/0/03
کًيغيٌٕ تُظيى يقشسات استثاعات دس جهغّ ؽًاسِ  78يٕسر
 9071/0/03تقٕية كشد:
الف -تعرفً َ شاخص ٌاي سطخ کيفيت خدمات ايىتروت تي سيم
مثتىي تر فىاَري WiMAX

مقدمً
تّ اعتُاد تُذ ج ياادِ  5قاإٌَ ٔااايو ٔ ايتيااسات ٔصاست استثاعاات ٔ
فُآٔسي اعالػات ٔ ًْچُايٍ تشاعااط تُاذ  ٔ 4يفااد تُاذ -1اناو اص ياادِ 6
اعاعااُايّ عاااصياٌ تُظاايى يقااشسات ٔ استثاعااات سادياإيي ٔ يااشٔ يقاإتات
ؽااًاسِ  01ٔ 07ٔ 08کًيغاايٌٕ تُظاايى يقااشسات استثاعااات  ,دعااتٕسانؼًم,
تؼشفّ ٔ ؽايـ ْاي کيفيت اسائّ يذيات تّ ؽشح ريم تؼييٍ يي ؽٕد :
يذيات ايُتشَت تي عيى يثتُي تش فُاأسي  WiMAXتٕعاظ داسَاذناٌ شٔاَاّ
تشاعاط تؼشفّ ٔ عغخ يذيات ٔ ضٕاتظ صيش اسائّ يٕاْذ ؽذ :
 - 9تعرفً خدمات ايىتروت
تا تٕجّ تّ تُذ  9-2-1يفاد يٕافقتُايّ شٔاَّ اسائاّ ياذيات استثاعاات
تي عيى يثتُي تش فُأسي  ،WiMAXتؼشفّ اعاتفادِ اص ياذيات ايُتشَات تاي
عيى يثتُي تش ايٍ فُأسي تّ دٔ فٕست اؽتشاکي يا ايتقافي ٔ تش اعاط
دسيٕاعت يؾتشکيٍ دسيافت يٕاْذ ؽذ.
 -9-9تعرفً خدمات ايىتروت تصُرت اشتراکي

دس ُٓاي تاَذ اؽتشاکي  ,دجًي اص ُٓاي تاَذ ايتقافي تشاي
تؼذاد يؾخقي اص يؾتشکيٍ يؼيٍ يي ؽٕد َ .غثت يک ( )9تّ تؼذاد
يؾتشکيُي کّ اص ُٓاي تاَذ تخقيـ دادِ ؽذِ تقٕست اؽتشاکي اعتفادِ
يي ًَايُذ افغالداً تغٓيى ُٓاي تاَذ استثاعيَ 9اييذِ يي ؽٕد.

Band Width Sharing
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9

جدَل تعرفً ماٌاوً ارائً خدمات ايىتروت تي سيم مثتىي تر فىاَري  WiMAXتً صُرت اشتراکي
اسقاو تّ سيال

پٍىاي تاود

تعرفً (تا ضرية )9193

تعرفً (تا ضرية )919

تعرفً (تا ضرية )918

928 kbps

008.333

838.833

889.033

250 Kbps

898.333

855.833

890.833

592 Kbps

538.333

558.833

038.833

9 Mbps

080.333

758.033

820.233

2 Mbps

9.389.333

9.950.933

9.258.833

 ضشية تغٓيى ُٓاي تاَذ استثاعي دذاکثش تشاتش  93دس َظاش نشفتاّ ؽاذِ
اعت ٔ ا شاتٕس يجاص تّ افضايؼ ضاشية تغآيى کاَاال استثااعي َخٕاْاذ
تٕد.
 ا شاتٕس يجاص يٕاْذ تٕد َغاثت تاّ اسائاّ ياذيات تاا کيفيات تيؾاتش ٔ تاا
ضشية تغٓيى ُٓاي تاَذ کًتش اص  ( 9:7يک تّ ْؾات ) تاذٌٔ افاضايؼ
تؼشفّ يقٕب اقذاو کُذ.


ا شاتٕس يٕاو اعت يغاتق جاذٔل فإ ُٓ ،ااي تاَاذ ْااي يازکٕس سا تاا
ضشية تغٓيى تؼييٍ ؽذِ يشتثظ  ،تذٌٔ دس َظش ناشفتٍ يذاذٔيت دجاى
تشافيک ٔ تشاتش تا تؼشفّ ْاي يقٕب اسائّ ًَايذ.

 -2-9تعرفً خدمات ايىتروت تصُرت اختصاصي

دس ُٓاي تاَذ ايتقافي ،ا شاتٕس يتؼٓذ يي ؽإد کاّ دس تًااو عإل
ؽثاَّ سٔص ُٓاي تاَاذ يشياذاسي ؽاذِ تٕعاظ يؾاتشک سا تاشاي ٔي فاشاْى
ًَايذ ٔ يؾتشک يجاص يٕاْذ تٕد دس تًاو عٕل ؽثاَّ سٔص اص اشفيات کايام
ُٓاي تاَذ يٕد اعتفادِ کُذ.
ا شاتٕس يجاص يٕاْذ تٕد ،يذيات ُٓاي تاَذ ايتقافي2سا دذاکثش تشاعاط
تؼشفّ ْاي يقٕب صيش اسائّ کُذ:
جدَل تعرفً ماٌاوً ارائً خدمات ايىتروت تي سيم مثتىي تر فىاَري
تصُرت اختصاصي

WiMAX

اسقاو تّ سيال

پٍىاي تاود
928 kbps
250 Kbps
592 Kbps
9 Mbps
2 Mbps

تعرفً
2.988.333
0.092.333
8.302.333
5.888.333
8.092.333

2 Dedicated bandwidth
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 -0-9شرايط عمُمي
اػًال تؼشفّ اسائّ يذيات ايُتشَت تي عيى يثتُي تش فُأسي WiMAX

تقٕست اؽتشاکي ٔ ايتقافي جذأل يزکٕس يثتُي تش ؽشايظ ريم يٕاْذ
تٕد :
 -9تشافيک تقٕست َايذذٔد دسَظش نشفتّ ؽذِ اعت.
 -2ا شاتٕس يجاص اعت تؼشفّْاي فٕ سا دس فٕست اَتخاب يتقاضي تشاي
اسائّ عشٔيظ تا داؽتٍ قاتهيت جاتجايي دايم ؽٓشْاي اعتاٌ ٔ تيٍ
اعتاَي  ،تا دذاکثش  %93افضايؼ دْذ.
 -0ا شاتٕس يجاص اعت تغتّْا ٔ يذلْاي تؼشفّاي يختهو سا تا اػًال
يذذٔديت دجى تشافيک دٔسِاي ،تّ ؽشط سػايت عقو تؼشفّْاي
يزکٕس ٔ ظ اص ايز تائيذيّ عاصياٌ اسائّ ًَايذ.
 -4اسائّ ُٓاي تاَذ ْاي رکش َؾذِ دس جذٔل تاال تا سػايت دذٔد تاال ٔ
اييٍ تؼشفّ ْاي فٕ ٔ تّ َغثت يغي ،تالياَغ اعت.
 -5دس فٕستيکّ عشٔيظ دْي تّ يؾتشک تّ دنيم ػذو شدايت ْضيُّ
کاسکشد ياْاَّ اص عٕي ٔي تا سػايت ؽشايظ يُذسج دس قشاسداد اؽتشاک
کّ تّ تائيذ عاصياٌ سعيذِ اعت يا تش اعاط دسيٕاعت ٔي قغغ
ؽذِ تاؽذ ،ا شاتٕس يي تٕاَذ دذاکثش يثهغ ُجاِ ْضاس(  ) 53/333سيال
تؼُٕاٌ ْضيُّ ٔفم يجذد عشٔيظ اص يؾتشک دسيافت کُذ.
 -6دسيافت ْشنَّٕ ٔجّ ( تّ جض ْضيُّ تجٓيضات عًت يؾتشک )
تٕعظ ا شاتٕس اص يؾتشک ٔ تّ جض يثانغ رکش ؽذِ دس ايٍ يقٕتّ ،فقظ دس
فٕست تائيذ عاصياٌ ايکاٌ زيش يي تاؽذ.
 -8تؼشفّْاي يقٕب اسائّ يذيات ايُتشَت يثتُي تش فُآٔسي  WiMAXتا
اَتٓاي عال  9013اػتثاس داسد ٔ ظ اص اسائّ نضاسػ تٕعظ عاصياٌ اص
چگَٕگي ٔضؼيت ايُتشَت شعشػت دس تاصاس ،يجذداً يٕسد تاصَگشي قشاس-
يٕاْذنشفت.
 - 2شاخص ٌاي مُافقت وامً سطخ خدمات
اسائّ يذيات ايُتشَت تي عيى يثتُي تش فُآٔسي  WiMAXيي تايغت يغاتق
تا تُذ  2-2-7يٕافقتُايّ شٔاَّ فٕست نيشد .عثق يفاد ايٍ تُذ داسَذِ شٔاَاّ
يهضو تّ اسائاّ ياذيات تاّ يؾاتشکيٍ يإد دس قاناة ػقاذ قاشاسداد ؽافا ٔ
يؾخقي کّ ؽايم تٕافقُايّ عغخ يذيات اعت ،يي تاؽذ.
 -9-2تعريف َ وذُي اودازي گيري شاخص ٌا
ؽايـ ْاي کيفي اسائّ يذيات تّ ؽشح صيش تؼشيو يي ؽَٕذ:
پٍىاي تاود 1دس يقٕؿ اسائّ يذيات تا ُٓاي تاَذ اؽاتشاکي ،اسائاّ دُْاذِ
يٕاو اعت دذاقم ُٓاي تاَذ يؾاتشک سا يغااتق دافام تقغايى ُٓااي
تاَذ فشٔيتّ ؽذِ تّ ٔي ،تش ضشية تغٓيى کاَال استثااعي اػاالو ؽاذِ تاّ
يؾتشک ،تضًيٍ ًَايذ.
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تاخير در دسترسي ( 1)Latencyيتٕعظ صياَي کّ عإل ياي کؾاذ ،تاا
يک تغتّ  IPدسعٕل ؽاثکّ ،اص ْاش دسنااِ 2سٔتاش يؾاتشک تاّ عاشٔس تغات
سعيذِ ٔ يجذدا تّ َقغّ دعتشعي يؾتشک تشعذ کّ دس اياٍ يقاشسات تاا
َ Laؾاٌ دادِ يي ؽٕد.
ييضاٌ  Latencyتش اعاط يتٕعظ تاييش تغتّْ 0اي اسعاني تاّ اَاذاصِ 933
تايت تيٍ ْش دسناِ سٔتش يؾاتشک ٔ عاشٔس تغات ٔ تشنؾات تغاتّ ْاا ،تاش
اعاط يياَگيٍ ًََّٕ تشداسي دس عٕل يک ياِ تؼييٍ يي ؽٕد.
قاتليت دستياتي تً خدمات (  1) Availabilityيذت صياٌ دعتشعي يؾتشک
تّ يذيات يٕضٕع قشاسداد تش دغة دسفذ اعت کّ تّ فٕست صياش يذاعاثّ
يي ؽٕد ٔ دس ايٍ يقشسات تا َ Avؾاٌ دادِ يي ؽٕد.
*933

*933

Total Time – Total Unavailability
time
Total Time

=

يذت صياٌ ػذو قاتهيت دعتياتي تّ يذيات -
يذت صياٌ کم
يذت صياٌ کم

ػذو قاتهيت دعتياتي تّ يذيات 4تّ يٕاسد صيش اعال
قغغ فيضيکي يظ يؾتشک
ػذو ايکاٌ  Pingکشدٌ

Availability %

دسفذ قاتهيت
دعتياتي تّ
يذيات

=

يي ؽٕد:

گم شددن تسدتً ( 1)Packet Lossتاّ يقاذاس يتٕعاظ افات ياا ناى ؽاذٌ
تغتّ ْاي  IPدس عٕل ؽثکّ اعال يي ؽٕد.
يذاعثّ يياضاٌ ناى ؽاذٌ تغاتّ دس ؽاثکّ دس فافاهّ صيااَي  24عااػت
تقٕست ريم اَجاو يٕاْذ ؽذ:
ييضاٌ نى ؽذٌ تغتّ ،تا اسعال تغتّ ْاي  ICMPتّ اَذاصِ  933تايات تايٍ
ْش دسناِ سٔتش يؾتشک ٔ عاشٔس تغات تاش اعااط ييااَگيٍ ًََٕاّ تاشداسي
ْاااي يتاإاني  Test Pingدس عاإل يااک عاااػت تؼياايٍ يااي نااشدد ٔ دس ايااٍ
يقشسات تا َ PLؾاٌ دادِ يي ؽٕد.
*933

Total Number of Packet sent – Total Number of Packet
received
Total Number of Packet sent

*933

تؼذاد تغتّ ْاي سعيذِ – تؼذاد تغتّ ْاي
فشعتادِ ؽذِ
تؼذاد تغتّ ْاي فشعتادِ ؽذِ

=

=

Packet
Loss

نى ؽذٌ
تغتّ

يقاديش دذَقاب ؽايـ ْاي فٕ  ،تّ ؽشح جذٔل صيش تؼييٍ يي ؽٕد.

2

Port
Packet
4
Unavailability
3
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شاخص ٌاي مُافقت وامً سطخ خدمات تراي ارائً خدمات دادي ٌاي

شاخص
تاخير در دسترسي
()Latency
قاتليت دستياتي تً
خدمات
( ) Availability
دداکثر گم شدن تستً
()Packet Loss

WiMAX

آستاوً اودازي گيري
La<500 ms

Av>98%

PL<2%

مالدظات1




ؽايـ ْاي فٕ دذاقم عغخ کيفي اسائّ يذيات يٕاْذ تٕد.
يقاديش يُذسج دس جذٔل دس فٕستي يذقق يي ؽٕد کّ يؾکالت سر دادِ،
َاؽي اص تجٓيضات عًت يؾتشک ٔ ؽشکت استثاعات صيشعايت َثاؽذ.

 -2-2خسارت
دسفٕست ػذو اسائّ يذيات تش اعاط ؽايـ ْاي تؼييٍ ؽذِ دس تُذ ،9-2
اسائّ کُُذِ يذيات تايذ تش اعاط جذٔل صيش ،تّ يؾتشکيٍ يغاست شدايت
کُذ.
شاخص

تاييش دس
دعتشعي
()Latency

ميسان اودازي گيري
شدي
500 ms < La <750 ms
750 ms < La <1 s
1s < La <5 s
La > 5 s
95% < Av < 98%

قاتهيت دعتياتي
تّ يذيات
( ) Availability

90% < Av < 95%
80% < Av < 90%
Av < 80%
2% < PL < 4%

نى ؽذٌ تغتّ

()Packet Loss

4% < PL < 8%
8% < PL < 20%
PL > 20%

ميسان خسارت

 %5کغش اص کاسکشد ياْاَّ
 %93کغش اص کاسکشد ياْاَّ
 %23کغش اص کاسکشد ياْاَّ
ػذو دسيافت ْشنَّٕ ٔجٓي
اص يؾتشي
 %5کغش اص کاسکشد ياْاَّ
 %93کغش اص کاسکشد ياْاَّ
 %95کغش اص کاسکشد ياْاَّ
ػذو دسيافت ْشنَّٕ ٔجٓي
اص يؾتشي
 %5کغش اص کاسکشد ياْاَّ
 %93کغش اص کاسکشد ياْاَّ
 %95کغش اص کاسکشد ياْاَّ
ػذو دسيافت ْشنَّٕ ٔجٓي
اص يؾتشي

دذٔد ؽايـ ْا ٔ يغاسات تؼييٍ ؽذِ تا اياٌ عال  9013اػتثاس داؽتّ
ٔ ظ اص آٌ يٕسد تاصَگشي قشاس يٕاْذ نشفت.
ؽاياٌ رکش اعت کّ تؼشفّ ْاي يقٕب تذٌٔ دسَظش نشفتٍ يانيات ٔ ػٕاسك
يتؼهقّ يذاعثّ ؽذِ اَذ .نزا ا شاتٕسْا يکهفُذ تشاتش ضٕاتظ ٔ يقشسات کؾٕس
َغثت تّ ايز يانيات اص اعتفادِ کُُذناٌ  ,اقذاو کُُذ.
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تذيٓي اعت کهيّ داسَذناٌ شٔاَّ اسائّ يذيات فٕ انزکش يهضو تّ سػايت
ي فاد ايٍ يقٕتّ تٕدِ ٔ تخغي اص ْش يک اص يٕاسد ،تشيٕسد قإََي سا دس ي
يٕاْذ داؽت.
ب -اصالح آييه وامً ”شرايط َ وذُي فراخُان اعطاي مجُز مُقت
فعاليت تً شركت ٌاي فعال در دُزي ارايً خدمات پست تيه الملل“

يشٔ يقٕتّ كًيغيٌٕ دس جهغّ ؽًاسِ  ٔ 67تؼييٍ ؽشايظ ٔ ضٕاتظ
فؼانيت ؽشكت ْاي فؼال دس تخؼ غت تيٍ انًهم ٔ نضاسػ اسايّ ؽذِ
تٕعظ عاصياٌ دس ساتغّ تا فشايٌٕ اَجاو ؽذِ ٔ يؾكالت تّ ٔجٕد آيذِ
دس عاياٌ دْي ايٍ ؽشكت ْا ،كًيغيٌٕ تا اَجاو افالدات تّ ؽشح صيش
دس يقٕتّ جهغّ ؽًاسِ  67يٕافقت كشد.
 -9دس تُذ  2-2كهًّ "تايذ " جايگضيٍ کهًّ "فشفا" " يي ؽٕد.
 -2تُذ  0-2تّ ؽشح صيش افالح يي ؽٕد.
" ؽشکت ْاي يتقاضي تايذ داساي عاتقّ کاس يٕثش دس دٕصِ اسائّ يذيات
غت تيٍ انًهم تاؽُذ".
 -0دس تُذ  8-2كهًّ ”ياَؼي“ تّ ”تؼٓذي“ تغييش ياتذ.

---------------------------------------------------------------
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