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  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  12/8/1392مورخ  177شماره   جلسه 2شماره  مصوبه
    

مورخ  90شماره  مصوبهاصالحات پیشنهادي  12/8/1392مورخ 177کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره   
و بررسی اده ها را ) خدمات ارتباطات دSLAکمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات ( 10/5/1389

کمیسیون  90صوبه شماره به شرح زیر را جایگزین م )SLA(و مفاد ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات تصویب آن را 
  کرد: 

  

  ) SLAوافقت نامه هاي سطح خدمات (ضوابط و چارچوب م
 خدمات ارتباطات داده ها 

  مقدمه   -1
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف سـازي کیفیـت خـدمات در     6ماده  9با استناد به بند    

مات هـاي سـطح خـد    چـارچوب موافقـت نامـه   مقابل هزینه آن در شبکه هاي ارتباطات داده ها و رعایت  حقوق مشتریان، ضـوابط و  
بررسـی و تصـویب  قـرار     کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح زیر مورد10/5/1389مورخ  90ارتباطات داده ها در جلسه شماره 

  به از تاریخ تصویب الزم االجراست.گرفت. رعایت ضوابط تعیین شده در این مصو
  

  تعاریف   -2
  ررات ارتباطات کمیسیون تنظیم مق :کمیسیون
  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی :سازمان

  ارائه کننده خدمات ارتباطات داده ها :خدمت دهنده
  دریافت کننده خدمات ارتباطات داده ها :خدمت گیرنده

یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنـده کـه بـر اسـاس توافـق و بـه منظـور تضـمین         : موافقت نامه سطح خدمات
پارامترهاي کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می شود. در این قرارداد باید کیفیت سطح خدمات، نحوه انـدازه گیـري تخطـی از سـطح     

  نامیده می شود. 1SLAد خدمات و ضمانت هاي اجرایی آن تعیین شود. از این پس این قراردا
  د.مجموعه نقاط و خطوط ارتباطی بین آن ها که براي ارائه خدمات ارتباطات داده ها استفاده می شون شبکه:

  روز  30یک ماه شمسی با فرض هر ماه  دوره زمانی:
 بـر  خـدمات  کیفیت سطح کاهش به مربوط محاسبات ضوابط این در که روز شبانه یک طول در کاري ساعت 24 :موثر کاري ساعات
   .شد خواهد انجام موثر کاري ساعات اساس

  قطع خدمت توافق شده از سمت شبکه خدمت دهنده قطعی خدمت:
                                                           

1-Service Level Agreement 
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  اعالم وصول گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرف خدمت گیرنده اعالم می شود.: 2رسید خرابی
در طول شبکه خدمت دهنده اطـالق میشـود و     IPبه میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته هاي   :PLR(3(میزان تلفات بسته ها 

عدد از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطـه انتهـایی داخـل     1000بایت و به تعداد  100به اندازه  ICMP4به روش ارسال بسته هاي 
در طول یک ساعت و یا بر اسـاس سـایر روش هـاي     Ping Testالی شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه برداري هاي متو

  استانداردي که سازمان اعالم خواهد کرد، محاسبه  می شود.
در شبکه خدمت دهنده  از پورت دسترسی خدمت گیرنـده تـا نقطـه انتهـایی      IPمتوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته  : 5تاخیر

بر اساس میانگین نمونه برداري در دوره زمانی و  یا بر اساس سایر روش هاي اسـتانداردي کـه   شبکه خدمت دهنده برسد . این پارامتر 
  سازمان اعالم خواهد کرد محاسبه می شود.

به حداقل پهناي باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمـانی اطـالق مـی شـود و از تقسـیم       :)CIR(6پهناي باند تضمین شده 
ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم کانال ارتباطی و یا بر اساس سایر روش هـاي اسـتانداردي کـه سـازمان     میانگین پهناي باند 

  اعالم خواهد کرد محاسبه می شود.
به میانگین زمان رفع خرابی و برقراري مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنـده و   :)MTTR(7زمان بازیابی یا تعمیر  میانگین

  اطالق می شود .خدمت گیرنده 
ـ مجموع زمان هاي کاهش سطح کیفیت خدمات به دلیل عدم برآورده شدن یک یـا چنـد    زمان کاهش سطح کیفیت خدمات: ارامتر پ

  به صورت مستقل SLAکیفیت خدمت مندرج در 
  حداکثر زمان مجاز کاهش سطح کیفیت خدمات در طول دوره زمانی  زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز:

ت حاصل تفریق زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز از زمان کـاهش سـطح کیفیـ    :سطح کیفیت خدمات غیر مجاز زمان کاهش
  .ی شودغیر مجاز برابر صفر منظور مخدمات. در صورتی که حاصل کمتر از صفر باشد زمان کاهش سطح کیفیت خدمات 

  زمان کاهش سطح کیفیت خدمات  -3

از  یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشـی  T1شی از  قطعی خدمت: در این حالت  طح کیفیت خدمات  نازمان کاهش س -3-1
  باشد. عدم برآورده شدن این پارامتر برابر با  مجموع زمان هاي قطعی خدمت خط خدمت دهنده در دوره زمانی می

ان اندازه و زم aافق طرفین برابر بر اساس تو  PLR:  اگر حداکثر میزان مجاز PLRطح کیفیت خدمات  ناشی از زمان کاهش س -3-2
طح کیفیـت خـدمات   سـ یعنی زمان کاهش  T2در نظر بگیریم در این حالت   tاز میزان مجاز بیشتر شده است را  PLRگیري شده که 

  محاسبه خواهد شد:  1ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول 
  

T2 PLR 
T2=0.1t a<PLR≤2a 

                                                           
2- Trouble Ticket 
3- Packet Loss Ratio 
4-Internet Control Message Protocol 
5-Latency 
6-Commited Information Rate 
7-Mean Time To Restore or Repair 
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T2=0.3t 2a<PLR≤4a 
T2= t PLR>4a 

  PLRحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن ن -1جدول 
  

مات رخ اهش سطح خـد در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر از مجموع زمان هاي ک
  به دست خواهد آمد. 1داده در دوره زمانی  با توجه ضرایب ذکر شده در جدول 

  باشد. یم a= %0.9 یرساختشرکت ارتباطات ز ي) براPLR( ها بسته تلفات مجاز میزان حداکثر :تبصره
  

افـق طـرفین   طح کیفیت خدمات  ناشی از عدم برآورده شدن  تاخیر: اگر حداکثر میزان  تاخیر مجاز بر اسـاس تو زمان کاهش س -3-3
یعنـی زمـان    T3ایـن حالـت     در نظر بگیـریم در  tباشد و زمان اندازه گیري شده که تاخیر از میزان مجاز بیشتر شده است را  bبرابر 

  : محاسبه خواهد شد 2کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول 
T3 Latency 

T3=0.05t b<Latency≤4b 
T3=0.1t 4b< Latency ≤10b 
T3=0.2t Latency >10b 

  حوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تاخیرن -2جدول 
  

مات رخ اهش سطح خدکدر این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات  ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر از مجموع زمان هاي 
  شده  به دست خواهد آمد.داده در دوره زمانی  با توجه ضرایب ذکر 

 باشد. یم b=80msساخت  یرشرکت ارتباطات ز ي) براLatency(مجاز تاخیر میزان حداکثر :تبصره

و زمان اندازه گیري شده که  cتوافق شده  برابر   CIR: اگر CIRزمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن  -3-4
CIR  از میزان توافقی کمتر شده است راt  در نظر بگیریم در این حالتT4    مات ناشـی از عـدم   یعنی زمان کاهش سـطح کیفیـت خـد

  محاسبه خواهد شد:  3برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول 
  

T4 CIR 

T4=0 CIR≥0.9c  

T4=0.3t 0.75c≤CIR<0.9c 

T4=t CIR<0.75c 

  CIRحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن ن -3جدول 

مات رخ اهش سطح خدکدر این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات  ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر از مجموع زمان هاي 
  داده  در دوره زمانی  با توجه ضرایب ذکر شده  به دست خواهد آمد.

 . تیس) مورد توافق با اپراتورها نCIR( شده تضمین باند پهناي کاهش به مجاز زیرساخت باطاتارت شرکت :تبصره
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ر صورتی که زمان رفع خرابـی بـیش از زمـان توافـق     : دMTTRزمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از  عدم برآورده شدن  -3-5
ي ل زمان خرابـی منهـا  کیعنی زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر از تفریق  T5شده باشد در این حالت 
  می آید. زمان توافق شده بدست

  .باشد می MTTR=4 hours زیرساخت ارتباطات شرکت براي) MTTR( تعمیر یا بازیابی زمان حداکثر:تبصره
را به عنوان زمان  "Tزمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز و  را به عنوان 'Tزمان کاهش سطح کیفیت خدمات و  Tاگر   -3-6

   :از فرمول هاي زیر محاسبه می شوند 'Tو  Tکاهش سطح کیفیت خدمات مجاز در نظر بگیریم 
  iT=∑T 

 
  
  

  تعیین شده است. 4در جدول  "Tکه مقادیر 
  دسترسی ضریب -4

جه بـه  هنده با توداین ضریب مشخص کننده امکان دسترسی خدمت گیرنده به حداکثر خدمت هاي ارائه شده روي بستر شبکه خدمت 
  ی شود:م      تعیین  4می باشد .ضریب دسترسی بر اساس سطوح خدمت مشخص شده در جدول  SLAپارامترهاي مندرج در 

  

ضریب   سطح خدمت
  دسترسی

زمان کاهش سطح کیفیت 
) در دوره  T"خدمات مجاز (

  زمانی(دقیقه)

  سقف تعرفه
 )A (تعرفه پایه  

  A  864    %98  برنزي

  A2  432     %99  نقره اي
  A3  216     %5/99  طالیی
  A5  2/43  %9/99  الماس

  : سطوح خدمت پیشنهادي و ضریب دسترسی 4جدول 
  

  شود.تعیین مینقره)  خدمت ( معادل سطح %99حداقل ضریب دسترسی براي شرکت ارتباطات زیرساخت   : 1تبصره 
ي سطح و برا)A(یون سقف تعرفه خدمات براي شرکت ارتباطات زیرساخت براي سطح نقره برابر با تعرفه پایه مصوب کمیس :2تبصره 

  )  می باشد.A4(الماس چهار برابر تعرفه پایه مصوب کمیسیون ) تعرفه پایه مصوب کمیسیون و براي سطح A2( طال دو برابر
  

  به صورت زیر تعریف می شود. Kبراي محاسبه جریمه ، ضریب عدم دسترسی  
"/ T 'K=T 

  

0                   T≤ T" 
T' =  T- T"             T> T"      
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ریمه از شارژ تعیین شده تعیین می شود. میزان ج  6و  5میزان جریمه بر حسب درصدي از تعرفه و بر اساس جداول  Kپس از محاسبه 
  براي دوره زمانی کسر میشود.

  

  ضریب عدم دسترسی  جریمه ( درصدي از تعرفه)

5%  0<k≤1 

10%  1<k≤2 

20%  2<k≤3 

35%  3<k≤5  

50%  5<k≤10  

100%  k>10  
 برنزي ، نقره اي و طال  SLA:  میزان جریمه براي  5جدول 

  ضریب عدم دسترسی  جریمه ( درصدي از تعرفه)

5%  0<k≤1 

10%  1<k≤2 

20%  2<k≤3  

35%  3<k≤5  

50%  5<k≤10  

60%  10<k≤15 

80%  15<k≤25 

100%  k>25  
 الماس SLA:  میزان جریمه براي  6جدول

  
  الزامات   -5

را بـراي خـدمت گیرنـده     SLAالزم براي اندازه گیري پارامترهاي کیفیت خدمت منـدرج در   خدمت دهنده موظف است سامانه  -5-1
م خواهـد کـرد و   مت را اعـال فراهم سازد. سازمان در صورت لزوم مراجع و استانداردهاي مربوط به اندازه گیري پارامترهاي کیفیت خـد 

  ند. کساس استانداردهاي اعالم شده پارامترهاي کیفیت خدمت را اندازه گیري خدمت دهنده موظف خواهد بود برا
هـاي پاسـخ   سخگویی در زمان مناسب، خدمت دهنده موظف به ایجاد یک مرکز پاسخگویی با تعداد خطوط و اپراتوربه منظور پا -5-2

  دهنده کافی می باشد. 
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  ساعته می باشد.  24دوره اندازه گیري بصورت   -5-3
در هنگام عملیات شبکه پیش بینی کند و با اطالع قبلی  SLAخدمت دهنده موظف است تمهیدات الزم را براي رعایت تعهدات  -5-4

اي کم ترافیک باید در زمان ه Down Timeرا تعیین کند. عملیات  Down Timeساعت قبل اطالع داده شود ) زمان  48( حداقل 
  عداد آن در ماه حداکثر یک بار می تواند باشد . صبح ) انجام شود و ت 6تا  2( ساعت 

ام خواهد کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس اعالم خدمت گیرنده و تایید خدمت دهنده و اخذ رسید خرابی انج محاسبه زمان -5-5
 شد.
  محاسبه جریمه در دوره زمانی صورت می پذیرد . -5-6

  جریمه نمی شوند مواردي که مشمول -6
ت مشـمول  ) مانند حوادث طبیعی . در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خـدما اي ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژورقطعی ه  -6-1

  پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد.
  قطعی هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.  -6-2
  باشد .  Down Timeطعی هایی که در زمان ق -6-3
  ا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ....)بن قطعی هایی که -6-4
  باشد. SLAوانین و مقررات و یا مفاد ققطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از  -6-5
  شی از عدم پرداخت صورتحسابقطعی هاي نا -6-6
شور و یا سایر مراجع ذي صـالح کـه در ایـن حالـت زمـان      امنیتی کقطعی هاي ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا  -6-7

  قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد.
  سایر موارد -7

  ئل شود.قا SLAنباید هیچ تبعیضی را در مورد سرویس هاي مشابه در شرایط مساوي بین خدمت گیرنده ها در  خدمت دهنده  -7-1
حقـوق   ویط مندرج در این مصوبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنـده، بـا رعایـت شـرایط رقـابتی      رگونه توافق اضافه بر شراه -7-2

  طرفین بالمانع است . در این حالت سازمان نسبت به توافقات اضافی تعهدي نخواهد داشت .
  در شرایط اختالف سازمان مرجع داوري حل اختالف خواهد بود. -7-3

 
 
 


