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شــرکت ارتباطــات مبیننــت بــر اســاس ضوابــط ابالغــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور موظــف بــه ارائــه ســطح ســرویس برنــزی میباشــد کــه ایــن
ســرویس در مــورد تکنولــوژی وایمکــس تــا  ٪۲امــکان کاهــش ســطح خدمــات تعریــف مینمایــد( .ســطح ســرویس برنــزی برابر بــا اســتاندارد  ٪۹۸در دســترس بودن ســرویس
اســت) ایــن میــزان امــکان کاهــش ســطح خدمــت( )٪۲برابــر بــا  ۱۴ســاعت امــکان اختــال دربهرهبــرداری از شــبکه اســت کــه در طــول یــک مــاه و بــه صــورت برنامهریــزی
نشــده باشد.
وایمکــس مبیننــت کاهــش ســطح خدمــت بیــش از  ٪۲را ملــزم بــه جبــران خســارت و پرداخــت پنالتــی بــه مشــترکین میدانــد و بــه منظــور ســهولت در محاســبهی ســطح
خدمــت میــزان مجــاز کاهــش ســطح خدمــت را بــه بــازهی زمانــی در مــاه تبدیــل نمــوده اســت (معــادل زمانــی کســر خدمــت در تکنولــوژی وایمکــس  ۱۴ســاعت در یکمــاه
اســت) .در ذیــل بــا مــوارد کاهــش دهنــده ســطح خدمــت و روش محاســبهی ســطح خدمــت آشــنا خواهیــد شــد.
معیارهای کیفیت طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور
 میزان قطعی سرویس درصد تلفات بستهها تاخیر در دریافت سرویسدر ادامه روش محاسبهی هر یک ،به اختصار توضیح داده شده و با مثالی در انتها تشریح گردیده است:
 -۱میزان قطعی سرویس
مجموع زمان قطعی سرویس در طول بازهی زمانی یکماهه
بــه طــور مثــال اگــر مجمــوع قطعــی ســرویس مشــترک  ۱۶ســاعت باشــد؛ بــر اســاس ضوابــط ابالغــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور کــه تا  ۱۴ســاعت
ش از حــد اســتاندارد محاســبه و بــه نســبت هزینــه
قطعــی ســرویس را در تکنولــوژی وایمکــس در طــول یــک مــاه اســتاندارد تعریــف مینمایــد ۲ ،ســاعت قطعــی ســرویس بیـ 
طــرح اشــتراکی مســتلزم جبــران خســارت میگــردد.
 -۲درصد تلفات بستهها
طبــق قوانیــن ابالغــی از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور در تکنولــوژی وایمکــس امــکان کاهــش ســطح کیفیــت ســرویس در اثــر تلفــات بســتهها تــا ٪۵
بــه صــورت اســتاندارد تعییــن گردیــده اســت .هــرگاه ایــن میــزان بیــش از  ٪ ۵از کل زمــان ارائــه خدمــت (۱مــاه) باشــد مســتلزم جبــران خســارت براســاس جــدول پلکانــی
زیــر اســت.
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جدول  -۱نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات براساس سطح کیفیت
بهطــور مثــال هنگامــی کــه میــزان تلفــات بســتهها برابــر بــا  ۵تــا  ٪۱۰باشــد ،میــزان کاهــش ســطح کیفیــت برابــر اســت بــا  ۰/۱کــه طبــق جــدول بــاال ایــن میــزان معــادل
بــا  ۱ســاعت و  ۲۴دقیقــه کاهــش خدمــت اســت.
 -۳تاخیر در دریافت سرویس
اســتاندارد تاخیــر در دریافــت ســرویس مطابــق بــا ضوابــط ابالغــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور در فنــاوری وایمکــس برابــر بــا  ۵۰۰ msمیباشــد و
درصورتــی کــه میــزان تاخیــر بیــش از عــدد مذکــور باشــد براســاس جــدول ذیــل بــا معــادل زمانــی خــود محاســبه میگــردد.

رشکت ارتباطات مبیننت دارندهی پروانههای  Wi-Fi ،ISDP ،ISP ،WiMAX ،TD-LTEو  VoIPدر کلیهی استانهای کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

×

/

×

×

/

×

×

/

×
×

جدول  -2نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات بر اساس میزان تاخیر در ارائه خدمت
بهطور مثال در صورتی که میزان تأخیر در ارائه خدمت ( )Latencyبرابر 1500msباشد ،طبق پلکان دوم برابر  84دقیقه کاهش سطح خدمات خواهد بود.
محاسبه میزان کاهش سطح خدمت:
در صورتی که مجموع زمان کاهش سطح خدمت در موارد سهگانه باال بیش از 14ساعت (برابر با ضوابط ابالغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور) باشد ،بر
اساس جدول ذیل و با توجه به پلکانهای زمانی ،میزان خسارت بر حسب زمان مشخص و میزان جریمه با توجه به درصد مقابل آن بر اساس طرح اشتراکی تعیین میگردد.

جدول  -3نحوه محاسبه درصد جریمه بر اساس زمان کاهش سطح خدمت
مثال
بهطــور مثــال اگــر مشــترکی دارای طــرح ( B3116یکماهــه -ســرعت 15-512گیــگ) باشــد و در طــول یــک مــاه  16ســاعت قطعــی داشــته باشــد و نیــز نتایــج
 ،ping testتأخیــر در ارائــه خدمــت ( )Latencyمعــادل 800 msرا نشــان دهــد همچنیــن میــزان تلفــات بســته ( )PLRبرابــر %7باشــد ،بــه شــکل زیــر بــه وی پنالتــی
ارائــه خواهــد گردیــد:
 16ساعت= قطعی خدمت
 168دقیقه=  =800msتأخیر در ارائه خدمت

 84دقیقه=  =%7کاهش کیفیت در اثر تلفات بستهها

 20ساعت و  ۱۲دقیقه= دقیقه( =)168+960+84مجموع زمان کاهش خدمات
درصــد جریمــه بــرای پلــکان 18ســاعت برابــر اســت بــا  %10کــه ایــن میــزان بــا توجــه بــه هزین ـهی طــرح اشــتراکی مشــترک بــر اســاس فرمــول ذیــل محاســبه
میگــردد:
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