
FWA سراســری  پروانــه  دارنــده  مبین نــت  ارتباطــات  شــرکت 
ــی ــات رادیوئ ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــماره 1-1-13 از س ــا ش FWAب سراســری  پروانــه  دارنــده  مبین نــت  ارتباطــات  شــرکت 

ــی ــات رادیوئ ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــماره 1-1-13 از س ــا ش ب

)SLA( معیارهــــای کیفیـــت خدمــــات

معیارهای کیفیت طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور 

شــرکت ارتباطــات مبين نــت براســاس ضوابــط ابالغــي ســازمان تنظيــم مقــررات و ارتباطــات راديويــي کشــور موظف بــه ارائه ی ســطح ســرويس برنزي 
مي باشــد کــه ايــن ســطح ســرويس در مــورد تکنولــوژي TD-LTE تــا 2% امــکان کاهــش ســطح خدمــت را بــه صــورت اســتاندارد تعريــف مي نمايــد. 
)سـطح سـرويس برنـزي برابر بـا اسـتاندارد 98% در دسـترس بودن سـرويس اسـت( ايـن ميـزان امـکان کاهـش سـطح خدمـت )2%( برابـر بـا 14 سـاعت 

امـکان اختـالل در بهره بـرداري از شـبکه اسـت کـه در طـول يـک مـاه و بـه صـورت برنامه ريـزي نشــده باشد.
TD-LTE مبين نت کاهش سـطح خدمت بيش از 2%  را ملزم به جبران خسـارت و پرداخت پنالتي به مشـترکين مي داند و به منظور سـهولت در محاسـبه ي 
 ، TD-LTE سطح خدمت، ميزان مجاز کاهش سطح خدمت را به بازه ي زماني در ماه تبديل نموده است )معــادل زمانــي کســر خدمــت در تکنولــوژي

14 سـاعت در يک مـاه اسـت(. در ذيـل بـا مـوارد کاهـش دهنـده ی سـطح خدمـت و روش محاسـبه ي سـطح خدمـت آشـنا خواهيـد شـد.
 

معیارهای کیفیت طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور

  ميزان قطعی سرويس
  درصد تلفات بسـته ها 

  تأخير در دريافت سرويس
)CIR( پهنای باند تضمين شده  

)MTTR( ميانگين زمان بازيابی يا تعمير  
در ادامه روش محاسبه ی هر يک، به اختصار توضيح داده شده و با مثالی در انتها تشريح گرديده است:

1( میزان قطعی سرویس

بـه طـور مثـال اگـر مجمـوع قطعـي سـرويس مشـترک 16 سـاعت باشـد؛ بـر اسـاس ضوابـط ابالغي سـازمان تنظيـم مقـررات و  ارتباطـات راديويـي 
کشـور کـه تا  14 سـاعت قطعـي سـرويس را در تکنولـوژي TD-LTE در طـول يـک مـاه اسـتاندارد تعريـف مي نمايـد، 2 سـاعت قطعـي سـرويس 

بيـش از حـد اسـتاندارد محاسـبه شده و بـه نسـبت هزينـه ی طـرح اشـتراکي مسـتلزم جبـران خسـارت مي گـردد.

2( درصد تلفات بسته ها

طبــق قوانيــن  ابالغــي از ســوی ســازمان تنظيــم مقــررات و ارتباطــات راديويــي کشــور در تکنولــوژي TD-LTE، امــکان کاهــش ســطح کيفيــت 
ســرويس در اثــر تلفــات بســته ها تــا 5% بــه صــورت اســتاندارد تعييــن گرديــده اســت، هــرگاه  ايــن ميــزان بيــش از  5 درصــد از کل زمــان ارايــه ی 

خدمــت )1 مــاه( باشــد مســتلزم جبــران خســارت براســاس جــدول پلکانــي زيــر اســت:

کاهش سطح کیفیت کاهش سطح خدمات
10٪ < کاهش سطح کيفيت < ٪5 )14 ساعت( × 0.1
20٪ < کاهش سطح کيفيت < ٪10 )14 ساعت( × 0.3

20٪  >  کاهش سطح کيفيت )14 ساعت(
جدول 1- نحوه ی محاسبه ی زمان کاهش سطح خدمات بر اساس ميزان کاهش سطح کيفيت

به طـور مثـال هنگامـی کـه ميـزان تلفـات بسـته ها برابـر بـا 5 تـا 10٪  باشـد، ميـزان کاهـش سـطح کيفيـت برابـر اسـت بـا 0/1 کـه طبـق جـدول 
بـاال ايـن ميـزان معـادل  بـا  1 سـاعت و 24 دقيقـه کاهـش  خدمـت اسـت.
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3( تأخیر در دریافت سرویس

  500 ms   برابر بـا TD-LTE اسـتاندارد تأخيـر در دريافـت سـرويس مطابـق  بـا ضوابط ابالغي سـازمان تنظيم مقررات و ارتباطـات راديويي کشـور در فنـاوري
مي باشـد  و در صورتي کـه ميـزان تأخيـر بيـش از عـدد مذکور باشـد براسـاس جـدول ذيل برابر بـا معادل زمانـي خود محاسـبه مي گردد.

تأخیر در ارایه ی خدمت کاهش سطح خدمات
500 ×  4 <  تاخير در ارائه ی خدمت < 500 )14 ساعت( × 0/5

500 × 10< تاخير در  ارائه ی خدمت < 500 × 4 )14 ساعت( × 0/1
500 × 10<  تاخير در  ارائه ی خدمت  )14 ساعت( × 0/2

جدول 2 - نحوه ی محاسبه زمان کاهش سطح خدمات بر اساس ميزان تاخير در ارائه ی خدمت

به طــور مثــال در  صورتی کــه ميــزان تأخيــر در ارائــه ی خدمــت )Latency( برابــر  ms 1500  باشــد، طبــق پلــکان دوم برابــر 84 دقيقــه کاهــش 
ســطح خدمــات خواهــد بــود.

4( پهنای باند تضمین شده

اگــر CIR توافــق شــده برابــر c  و زمــان انــدازه گيــری شــده کــه CIR از ميــزان توافــق شــده کمتــر اســت را t  درنظــر بگيريــم در ايــن حالــت T4 يعنــی 
زمــان کاهــش ســطح کيفيــت خدمــات ناشــی از بــرآورده شــدن ايــن پارامتــر بــر اســاس ضرايــب جــدول 3 محاســبه خواهــد شــد:

CIR T4
CIR≥0.9c T4=0

0.75≤CIR≤0.9c T4=0.3t
CIR<0.75c T4=t

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

در ايــن حالــت زمــان کاهــش ســطح کيفيــت خدمــات ناشــی از بــرآورده شــدن ايــن پارامتــر از مجمــوع زمان های کاهــش ســطح خدمــات رخ داده در 
دوره ی زمانــی بــا توجــه بــه ضرايــب ذکــر شــده بــه دســت خواهــد آمــد.

5( میانگین زمان بازیابی یا تعمیر

درصورتــی کــه زمــان رفــع خرابــی بيــش از زمــان توافــق شــده باشــد در ايــن حالــت T5 يعنــی زمــان کاهش ســطح خدمــت ناشــی از بــرآورده نشــدن اين 
پارامتــر از تفريــق کل زمــان خرابــی منهــای زمــان توافــق شــده بدســت می آيــد.

تبصره: حداکثر زمان بازيابی يا تعمير)MTTR( برای شرکت ارتباطات مبين نت 6 روز می باشد.

محاسبه میزان کاهش سطح خدمت

در صورتي کــه مجمــوع زمــان کاهــش ســطح خدمــت در مــوارد پنج گانــه ی بــاال بيــش  از 14 ســاعت )برابــر بــا ضوابــط ابالغــي ســازمان تنظيــم مقــررات و 
ارتباطــات راديويــي کشــور( باشــد، براســاس جــدول ذيــل و بــا توجــه بــه پلکان هــاي زمانــي، ميــزان خســارت برحســب زمــان مشــخص و ميــزان جريمه با 

توجــه بــه درصــد مقابــل آن براســاس طــرح اشــتراکي تعيين مي گــردد.
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جدول 3- نحوه ی محاسبه ی درصد جريمه بر اساس زمان کاهش سطح خدمت 

مثال :
به طــور مثــال اگــر مشــترکی دارای طــرح B3116 )يــک ماهــه- ســرعت512- 15 گيــگ( باشــد ودر طــول يــک مــاه 16 ســاعت قطعــی داشــته باشــد و نيز 
نتايــج  Ping Test، تأخيــر در ارائــه ی خدمــت )Latency( معــادل ms 800 را نشــان دهــد هم چنيــن ميــزان تلفــات بســته )PLR( برابــر 7% می باشــد. بــه 

شــکل زيــر بــه وی پنالتــی ارايــه خواهــد گرديد:
 16 ساعت  =  قطعی خدمت  

84 دقيقه -  7٪  = کاهش کيفيت در اثر تلفات بسته ها
168 دقيقه =   ms 800  =  تأخير در ارائه خدمت 

20 ساعت و 12 دقيقه  = دقيقه ) 84 +960+ 168( = مجموع زمان کاهش خدمات
در صــد جريمــه بــرای پلــکان 18 ســاعت برابــر اســت  بــا 10% کــه ايــن ميــزان بــا توجــه بــه هزينــه ی طــرح اشــتراکی مشــترک براســاس فرمــول ذيــل 

ــردد: محاســبه می گ

× 10)ريال( 57.000 = 570.000 
100

الزامات

  خدمــت دهنــده موظــف اســت ســامانه ی الزم بــرای اندازه گيــری پارامترهــای کيفيــت خدمــت منــدرج در SLA را بــرای خدمت گيرنــده فراهــم ســازد. 
ســازمان درصــورت لــزوم مراجــع و اســتانداردهای مربــوط بــه اندازه گيــری پارامترهــای کيفيــت خدمــت را اعالم خواهــد کــرد و خدمت دهنده موظــف خواهد 

بــود براســاس اســتانداردهای اعــالم شــده پارامترهــای کيفيــت خدمــت را اندازه گيــری کند.
  بــه منظــور  پاســخگويی در زمــان مناســب، خدمت دهنــده موظــف بــه ايجــاد يــک مرکز پاســخگويی بــا تعــداد خطــوط و اپراتورهــای پاســخ دهنده کافی 

ــد. می باش
  دوره ی اندازه گيری بصورت 24 ساعته می باشد.

  خدمت دهنــده موظــف اســت تمهيــدات الزم را بــرای رعايــت تعهــدات SLA در هنــگام عمليــات شــبکه پيش بينــی کنــد و بــا اطــالع قبلــی )حداقل 48 
ســاعت قبــل اطــالع داده شــود ( زمــان Down Time را تعييــن کنــد . عمليــات Down Time بايــد در زمان هــای کــم ترافيــک )ســاعت 2 تــا 6 صبــح ( 

انجــام شــود و تعــداد آن در مــاه حداکثــر يــک بــار می توانــد باشــد.
  محاسبه ی زمان کاهش سطح کيفيت خدمات بر اساس اعالم خدمت گيرنده و تأييد خدمت دهنده و اخذ رسيد خرابی انجام خواهد شد.

  محاسبه ی جريمه در دوره زمانی صورت می پذيرد.

کاهش سطح خدمت ــه  ــد جریم درص
)نســبت بــه تعرفــه(

14 ساعت  ٪5
14 ساعت الی 28 ساعت ٪10
28 ساعت الی 42 ساعت ٪20
42 ساعت الی 70 ساعت ٪35
70 ساعت الی 140 ساعت ٪50

بيشتر از 140 ساعت ٪100
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مواردي که مشمول جریمه نمی شوند:

  قطعــی هــای ناشــی از قــوه ی قاهــره  )فــورس مــاژور( ماننــد حــوادث طبيعــی . در ايــن حالــت زمــان کاهــش ســطح کيفيــت خدمــات مشــمول پرداخــت 
تعرفــه ی توافــق شــده نمی باشــد.

  قطعی هايی که به واسطه ی خرابی تجهيزات خدمت گيرنده باشد.
  قطعی هايی که در زمان Down Time باشد .

  قطعی هايی که بنا به درخواست خدمت گيرنده باشد )مانند جابه جايی، آزمايش شبکه ی داخلی  و ...(
  قطعی هايی که ناشی از تخطی خدمت گيرنده از قوانين و مقررات و يا مفاد SLA باشد.

  قطعی های ناشی از عدم پرداخت صورتحساب 
  قطعی هــای ناشــی از صــدور احــکام توســط مراجــع قضايــی و يــا امنيتــی کشــور و يــا ســاير مراجــع ذی صــالح کــه در ايــن حالــت زمــان قطعی مشــمول 

پرداخــت تعرفــه توافق شــده نمی باشــد.

سایر موارد

  خدمت دهنده نبايد هيچ تبعيضی را در مورد سرويس های مشابه در شرايط مساوی بين خدمت گيرنده ها در   SLA  قائل شود.
  هرگونــه توافــق اضافــه بــر شــرايط منــدرج در ايــن مصوبــه بيــن خدمت دهنــده و خدمت گيرنــده، با رعايــت شــرايط 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.


