SLAچيست.

يكي از مهم ترين اهداف شركت مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد ارايه سرويس با بهترين كيفيت ممكن و تامين رضايت
مشتريان بوده است و همواره تﻼش همه جانبهاي براي تحقق بخشيدن به اين هدف صورت گرفته است.

ارايه خدمات به lمشتريان مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره  ١٧٧كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي ،مشمول
توافقنامه سطح خدمات ) (SLAاست .پارامترهاي اين موافقت نامه در جدول زيرداده شده است:
: SLA: Service Level Agreementيا موافقتنامه سطح خدمات
پارامتر

پارامتر (PLR :Packet Loss Ratio) a
پارامتر (Latency) b

ميانگين زمان بازيابي و يا تعمير و برقراري مجدد )(MTTR
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در زير جهت اطﻼع مشتريان به شرح خﻼصه اي از پارامترهاي ذكر شده ميپردازيم

ميزان تلفات بستهها): PLR(Packet Loss Ratio

به ميانگين گم شدن و يا از دست رفتن بستههاي  IPدر طول شبكه خدمتدهنده اطﻼق ميشود و به روش ارسال بستههاي
ICMPبه اندازه  ١٠٠بايت و به تعداد  ١٠٠٠عدد از پورت دسترسي خدمتگيرنده تا نقطه انتهايي داخل شبكه خدمتدهنده كه
روتر  Gatewayبا ادرس  ١٠ ١٨١ ۵ ٢۴۵استان ميباشد و بر اساس ميانگين نمونهبرداريهاي متوالي  Ping Testدر طول يك
ساعت و يا بر اساس ساير روشهاي استانداردي كه اعﻼم خواهد شد ،محاسبه ميشود.

تاخير(Latency):

متوسط زماني كه طول ميكشد تا يك بسته  IPدر شبكه خدمتدهنده از پورت دسترسي خدمتگيرنده تا نقطه انتهايي شبكه
داخلي خدمتدهنده با ادرس  ١٠ ١٨١ ۵ ٢۴۵برسد .اين پارامتر بر اساس ميانگين نمونهبرداري در دوره زماني و يا بر اساس ساير
روشهاي استانداري كه سازمان اعﻼم خواهد كرد محاسبه ميشود.
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ميانگين زمان بازيابي يا تعمير )MTTR: (Mean Time To Restore or Repair

به ميانگين زمان رفع خرابي و برقراري مجدد خدمت براساس توافق بين خدمتدهنده و خدمتگيرنده اطﻼق ميشود.

توجه :مشترك گرامي؛ لطفاً توجه داشته باشيد كه بر اساس مصوبه ١٧٧سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،محاسبه
توافقنامه سطح خدمات ) ،(SLAيك ماه شمسي با فرض هر ماه  ٣٠روز است.
تذكر :مواردي كه مشمول جريمه نمي شوند.
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قطعيهاي ناشي از قوه قاهره ) فورس ماژور( مانند حوادث طبيعي .در اين حالت زمان كاهش سطح كيفيت خدمات
مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نيست.
قطعيهايي كه به واسطه خرابي تجهيزات خدمت گيرنده باشد.
قطعيهايي كه در زمان  Down Timeباشد.
قطعيهايي كه بنا به درخواست خدمت گيرنده باشد )مانند جابجايي ،آزمايش شبكه داخلي و  (....باشد.
قطعيهايي كه ناشي از تخطي خدمت گيرنده از قوانين و مقررات و يا مفاد  SLAباشد.
قطعيهاي ناشي از عدم پرداخت صورتحساب.
قطعيهاي ناشي از صدور احكام توسط مراجع قضايي و يا امنيتي كشور و يا ساير مراجع ذيصﻼح كه در اين حالت زمان
قطعي مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نميشود.

