نحوه پرداخت خسارات مشترکین شرکت سریع سیستم جنوب
SLAچیست؟
 (Service Level Agreement) SLAیا موافقتنامه سطح خدمات قسمتی از هر قرارداد ارایه خدمات است که براساس
تضمین پارامترهای کیفیت خدمات  ،نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن منعقد می گردد.
بیتردید ،ارایه سرویس با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت مشتریان همواره یکی از مهمترین ارکان فعالیت شرکت سریع
سیتم جنوب بوده است و همواره تالش همه جانبهای برای تحقق بخشیدن به این هدف صورت گرفته است.
برای دستیابی به این هدف و شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه ارتباطات داده ها و اطمینان از تامین
رضایت مشتریان ،رعایت حقوق مشتریان مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره  ۱۷۷کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
رادیویی ،مشمول توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاست .پارامترهای این موافقت نامه و توضیح کوتاهی در باره هر یک از آنها در
جدول و در سطرهای آتی آورده شده است:
میزان

شرح پارامتر
پارامتر  aبرای محاسبه حداکثر میزان مجاز PLR

3%

پارامتر  bبرای محاسبه حداکثر میزان تاخیر مجاز )(Latency

 80میلی ثانیه

پارامتر  cبرای محاسبه پهنای باند تضمین شده )(CIR

0.۱25

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد ) (MTTRخدمت

 ۷2ساعت

جدول  -۱پارامتر کیفیت خدمات شرکت سریع سیستم جنوب

 -1تعاریف :


دوره زمانی :یک ماه شمسی با فرض هر ماه  30روز



ساعت کاری موثر  24 :ساعت کاری در طول یک شبانه روز که در این ضوابط محاسبات مربوط به کاهش



سطح کیفیت خدمات بر اساس ساعات کاری موثر انجام خواهد شد.
 : Availabilityدرصد برقراری ارتباط و دسترسی



 : Response Timeزمان آغاز پاسخگویی به مشکالت مشترک با توجه به مانیتورینگ شبانه روزی شبکه



 : Packet Lossدرصد گم شدن بسته ها که با اجرای دستور Pingدر زمانی مشخص قابل اندازه گیری
است  ( .در صورتیکه پهنای باند مصرفی بیش از  %90پهنای باند خریداری شده نباشد )



 : Pingارسال بسته های  ICMPبه حجم  ۱00بایت یکبار در دو ثانیه.



زمان  4 : DownTimeساعت در ماه



میزان تلفات بستهها  : (Packet Loss Ratio) PLRبه میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بستههای
IPدر طول شبکه خدمتدهنده اطالق میشود و به روش ارسال بستههای  ICMPبه اندازه  ۱00بایت و به
تعداد  ۱000عدد از پورت دسترسی خدمتگیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمتدهنده و بر اساس

میانگین نمونهبرداریهای متوالی  Ping Testدر طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روشهای استانداردی که
سازمان اعالم خواهد کرد ،محاسبه میشود.
اگر حداکثر میزان مجاز PLRبراساس توافق طرفین برابر aو زمان اندازه گیری شده که  PLRاز میزان مجاز
بیشتر شده است را  tدر نظر بگیریم در این حالت  T2یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم
برآورده شدن این پارامتر براساس ضرایب جدول  ۱محاسبه خواهد شد:
T2
T2=0.1t
T2=0.3t
T2= t

PLR
a<PLR≤2a
2a<PLR≤4a
PLR>4a

جدول  - 2نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدنPLR

 تاخیر) : (Latencyمتوسط زمانی که طول میکشد تا یک بسته  IPدر شبکه خدمتدهنده از پورت دسترسی
خدمتگیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمتدهنده برسد .این پارامتر بر اساس میانگین نمونهبرداری در دوره زمانی و یا بر
اساس سایر روشهای استانداری که سازمان اعالم خواهد کرد محاسبه میشود.
اگر حداکثر میزان تاخیر مجاز بر اساس توافق طرفین برابر  bباشد زمان اندازه گیری شده که تاخیر از میزان مجاز
بیشتر شده است را  tدر نظر بگیریم درا ین حالت  T3یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده
شدن این پارامتر براساس ضرایب جدول  2محاسبه خواهد شد:
T3
T3=0.05t
T3=0.1t
T3=0.2t

Latency
b<Latency≤4b
4b< Latency ≤10b
Latency >10b

جدول  - 3نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تاخیر



پهنای باند تضمین شده : )Committed Information Rate) CIRبه حداقل پهنای باند اختصاص یافته به
خدمتگیرنده در دوره زمانی اطالق میشود که همان ضریب اشتراک یک به یک است.
اگر CIRتوافق شده برابر  cو زمان اندازه گیری شده که  CIRاز میزان توافقی کمتر شده است را  tدر نظر بگیریم در این
حالت  T4یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر براساس ضرایب جدول 3
محاسبه خواهد شد:
T4
T4=0
T4=0.3t
T4=t

CIR
CIR≥0.9c
0.75c≤CIR<0.9c
CIR<0.75c

جدول  -4نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدنCIR



میانگین زمان بازیابی یا تعمیر  : (Mean Time To Restore or Repair) MTTRبه میانگین زمان رفع
خرابی و برقراری مجدد خدمت براساس توافق بین خدمتدهنده و خدمتگیرنده اطالق میشود.

تبصره  :ابزار مناسب جهت مانیتور کردن میزان استفاده و برقراری سرویس توسط شرکت راه اندازی و در اختیار مشترک قرار می
گیرد.
 .2جرایم :
الف  : Availability:در صورت عدم تحقق  %98دسترسی مشترک به سرویس ارائه شده در ماه که معادی  864ساعت سرویس
می باشد به ترتیب ذیل جریمه به مشترک پرداخت می شود:




جهت  ۱4ساعت و  4۱دقیقه تا  28ساعت و  2دقیقه قطعی در ماه  ،یک روز به مدت زمان قرارداد اضافه می
شود .
جهت  28ساعت و  2دقیقه تا  48ساعت قطعی در ماه  ،دو روز به مدت زمان قرارداد اضافه می شود .
بیش از  48ساعت  2.5برابر مدت زمان قطعی به مدت زمان قرارداد اضافه شود .

تبصره  :قطعی های ناشی از موارد ذیل بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات شامل جریمه نمی شوند:
.۱
.2
.3
.4
.5
.6
.۷
.8

قطعی های ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی .در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات
مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
قطعیهایی که به واسطه خرابی تجهیزات مابین مشترک و شرکت سریع سیستم جنوب ایجاد می شود.
قطعیهایی که در زمان  Down Timeباشد.
قطعیهایی که بنا به درخواست مشترک باشد (مانند جابجایی ،آزمایش شبکه داخلی و )....
قطعیهایی که ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات و یا مفاد  SLAباشد.
قطعی های ناشی از اختالالت اینترنت جهانی  ،شرکت زیر ساخت یا سایر موارد مرتبط.
قطعیهای ناشی از عدم پرداخت صورتحساب.
قطعیهای ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذیصالح که در این حالت زمان
قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمیشود.

ب  : Latency :چنانچه متوسط تاخیر ماهیانه بیش از  80میلی ثانیه در ماه باشد  ،به شرح ذیل به اعتبار مشترک افزوده می
شود :


تا ۱50میلی ثانیه معادل  6ساعت اعتبار .



از  ۱50تا  200میلی ثانیه معادل  ۱2ساعت اعتبار .

ج  : Packet Loss :چنانچه سرویس مشترک به طور متوسط بیش از  %3در ماه دارای  Packet Lossباشد دو برابر زمان
متوسط اختالل در ماه در ارسال  Packetهای مشترک اعتبار در نظر گرفته می شود .

 .3ابزار نظارتی :
به منظور ارائه استاندارد جهت امکان نظارت بر تضمین ها و جرایم ذکر شده  ،پس از نصب و راه اندازی سرویس مشترک و برای
اندازه گیری و مشاهده گراف پهنای باند تحویلی  ،کد کاربری و رمز عبور در اختیار مشترک جهت استفاده از سایت مشترکین و
سنجش سرعت اینترنت ارائه می شود.

