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شرکت مخابرات اﯾران
توافق نامه سطح خدمات سروﯾس
)Service Level agreement (SLA

-١مقدمه :
براساس مصوبه شماره  ٩٠مورخ  ٩٠/۵/١٠کميسيون تنظيم مقـررات ارتباطـات،از تـارﯾخ  ٩٠/۵/١اﯾـن توافقنامـه سـطح
خدمات سروﯾس مورد اجرا می باشد.

 -٢تعارﯾف
خدمت دھنده  :شرکت مخابرات استان .................................که ارائه دھنده خدمات ارتباطات داده ھا در سطح
استان می باشد.
خدمت گيرنده  :درﯾافت کننده خدمات ارتباطات داده ھا.
موافقت نامه سطح خدمات :ﯾک قرارداد دو جانبه بـين خـدمت دھنـده و خـدمت گيرنـده کـه براسـاس توافـق و بـه
منظور تضمين پارامترھا ،کيفيت خدمات توافق شده  ،منعقـد مـی شـود .در اﯾـن قـرارداد باﯾـد کيفيـت سـطح خـدمات،
نحوه اندازه گيری تخطی از سطح خدمات و ضمانت ھای اجراﯾی آن تعيين شود .از اﯾـن پـس اﯾـن قـرارداد  SLAناميـده
می شود.
شبکه  :مجموعه نقاط و خطوط ارتباطی بين آنھا که برای ارائه خدمات ارتباطات داده استفاده می شوند.
دوره زمانی :ﯾک ماه شمسی با فرض ھر ماه  ٣٠روز
ساعات کاری موثر ٢۴ :ساعت کاری.در اﯾن قرارداد محاسـبات مربـوط بـه کـاھش سـطح کيفيـت خـدمات براسـاس
ساعات کاری موثر انجام خواھد شد.
قطعی خدمت :قطع خدمات توافق شده از سمت شبکه خدمت دھنده
تبصره  :در صورت بروز قطعی سروﯾس ھمزمان ناشـی از چنـد پـارامتر کيفيـت سـروﯾس،فقط زمـان قطعـی سـروﯾس
پارامتری که بيشترﯾن زمان قطعی را داشته است در محاسبه مدت زمان قطعی کامل خدمات منظور خواھد شد.
رسيد خرابی :اعالم وصول گزارش خرابی و ﯾا کاھش سطح کيفيت خدمات کـه از طـرف خـدمت گيرنـده اعـالم مـی
شود.
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ميزات تلفات بسته ھا) (PLRبه ميانگين گم شدن و ﯾا از دست رفتن بسته ھای  IPدر طول شبکه خـدمت دھنـده
اطالق می شود و به روش ارسال بسته ھای  ICMPبه انـدازه  ١٠٠باﯾـت و بـه تعـداد  ١٠٠٠عـدد از پـورت دسترسـی
خدمت گيرنده تا نقطه نھاﯾی داخل شبکه خدمت دھنده و براساس ميانگين نمونه برداری ھای متـولی  Ping Testدر
طول ﯾک ساعت و ﯾا براساس ساﯾر روش ھای استانداردی که اعالم خواھد شد محاسبه می شود).اﯾن پـارامتر فقـط
جھت سروﯾسھای  IP-Baseمحاسبه خواھد گردﯾد(.
تاخير :متوسط زمانی که طول می کشد تا ﯾک بسته  IPدر شبکه خدمت دھنده از پـورت دسترسـی خـدمت گيرنـده
تا نقطه انتھاﯾی شبکه خدمت دھنده برسد .اﯾن پارامتر براساس ميانگين نمونه بـرداری در دوره زمـانی و ﯾـا براسـاس
ساﯾر روش ھای استانداردی که اعالم خواھد شد محاسبه می شود). .اﯾن پارامتر فقط جھـت سروﯾسـھای IP-Base
محاسبه خواھد گردﯾد(.
پھنای باند تضمين شده ) : (CIRبه حداقل پھنای باند اختصاص ﯾافته به خدمت گيرنده در دوره زمانی اطـالق مـی
شود و از تقسيم ميانگين پھنای باند ارسال و درﯾافت تقسيم بـر ضـرﯾب تسـھيم کانـال ارتبـاطی و ﯾـا براسـاس سـاﯾر
روش ھای استانداردی که سازمان اعالم خواھد کرد محاسبه می شود.
ميانگين زمان بازﯾابی ﯾا تعمير ) : (MTTRبه ميانگين زمان رفـع خرابـی و برقـراری مجـدد خـدمات براسـاس توافـق
بين خدمات دھنده و خدمت گيرنده اطالق می شود.
زمان کاھش سطح کيفيت خدمات :مجموع زمان ھای کاھش سطح کيفيت خدمات به دليـل عـدم بـرآورده شـدن
ﯾک ﯾا چند پارامتر کيفيت خدمت مندرج در  SLAبه صورت مستقل.
زمان کاھش سطح کيفيت خدمات مجاز :حداکثر زمان مجاز کاھش سطح کيفيت خدمات در طول دوره زمانی
زمان کاھش سطح کيفيت خدمات غير مجاز :حاصـل تفرﯾـق زمـان کـاھش سـطح کيفيـت خـدمات مجـاز از زمـان
کاھش سطح کيفيت خدمات .در صورتيکه حاصل کمتر از صفر باشد زمان کاھش سطح کيفيت خدمات غيرمجـاز برابـر
صفر منظور می شود.
 :DownTimeبه کليه عمليات جھت بھبود،ارتقاء،توسعه و تغيير در شبکه کـه منجـر بـه قطعـی ﯾـا اخـتالل در کيفيـت
سروﯾسھای شبکه می گردد،اما با برنامه رﯾزی قبلی بوده و به اطالع خـدمت گيرنـده رسـانده مـی شـود،اطالق مـی
شود.
 -٣زمان کاھش سطح کيفيت خدمات
زمان کاھش سطح کيفيت خدمات معادل مجموع زمانھای کاھش سطح کيفيت ناشی از قطـع خـدمات،افزاﯾش  P.Lاز
ميزان قابل قبول ،تاخير غيرمجاز ،عدم برآورده شدن  CIRو عدم برآورده شدن  MTTRطبق فرمول ذﯾل می باشد:
T=∑T١+∑T٢+∑T٣+∑T۴+∑T۵
تبصره  :بدﯾھی است در ﯾک زمان بيش از ﯾک جرﯾمه به مشترک تعلق نخواھد گرفت.
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 – ١-٣زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از قطعی خدمت :در اﯾن حالت  T١ﯾعنی زمان کـاھش سـطح
کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن اﯾن پارامتر که برابر با مجموع زمان ھای قطعی خدمت خط خـدمت دھنـده
در دوره زمانی می باشد.(∑T١).
 -٢-٣زمان کاھش سـطح کيفيـت خـدمات ناشـی از  :PLRحـداکثر ميـزان مجـاز  PLRبرابـر  %١در طـول شـبکه
خدمت دھنده می باشد لذا اگر زمان اندازه گيری شده که  PLRاز ميزان مجاز بيشتر شده است را ”“tدر نظـر بگيـرﯾم
در اﯾن حالت T٢ﯾعنی بخشی از زمان قطعی ارتباط ناشی از عدم برآورده شدن اﯾن پارامتر براسـاس ضـراﯾب جـدول ١
محاسبه خواھد شد.

T٢

PLR

T٢=٠٫١t

١%<PLR≤٢%

T٢=٠٫٣t

٢%<PI.R≤۴%

T٢=t

PLR>۴%

جدول -١نحوه محاسبه زمان کاھش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن PLR

در اﯾن حالت کل زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن اﯾن پارامتر ) (∑T٢از مجموع زمان
ھای کاھش سطح خدمات رخ داده در دوره زمانی با توجه به ضراﯾب ذکر شده در جدول  ١به دست خواھد آمد.

 ٣-٣زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تاخير :حداکثر ميزان تاخير مجاز در طول
شبکه خدمت دھنده برابر  ۵٠msمی باشد لذا اگر زمان اندازه گيری شده که تاخير از ميزان مجاز بيشتر شده است
را tدر نظر بگيرﯾم ،در اﯾن حالت T٣ﯾعنی بخشی از زمان قطعی ارتباط ناشی از عدم برآورده شدن اﯾن پارامتر
براساس ضراﯾب جدول  ٢محاسبه خواھد شد.
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T٣

latency

T٣=٠.٠۵t

۵٠<latency≤٢٠٠

T٣=٠.١t

٢٠٠<latency≤۵٠٠

T٣=٠.٢t

Latency>۵٠٠

جدول -٢نحوه محاسبه زمان کاھش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تاخير

در اﯾن حالت کل زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن اﯾن پارامتر ) (∑T٣از مجموع زمان
ھای کاھش سطح خدمات رخ شده در دوره زمانی با توجه به ضراﯾب ذکر شده به دست خواھد آمد.
 – ۴-٣زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن  : CIRحداقل ميزان  CIRدر شبکه
خدمت دھنده برابر  ٪٨٠پھنای باند خدميت گيرنده می باشد.لذا اگر زمان اندازه گيری شده که  CIRاز اﯾن ميزان
کمتر باشد را  tدر نظر بگيرﯾم،در اﯾن حالت  T۴ﯾعنی زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن
اﯾن پارامتر براساس ضراﯾب جدول  ٣محاسبه خواھد شد.
T۴

CIR

T۴=٠

CIR≥٨٠٪

T۴=٠.٣t

۶٠٪ ≤CIR<٨٠٪

T۴=t

CIR<۶٠٪

جدول – ٣نحوه محاسبه زمان کاھش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن CIR

 -۵-٣زمان کاھش سطح کيفيت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن  : MTTRدر صورتی که زمان رفع خرابی
بيش از جدول ذﯾل)جدول  (۴باشد،در اﯾن حالت  T۵ﯾعنی زمان کاھش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن اﯾن
پارامتر از تفرﯾق کل زمان خرابی منھای زمان ھای جدول  ۴بدست می آﯾد.
سطح خدمات

ميزان MTTR

الماس

 ١ساعت

طال

 ٣ساعت

نقره

 ٧ساعت

برنز

 ١۴ساعت

چدول  – ۴ميزان  MTTRدر سطوح مختلف خدمات
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 -۶-٣اگر Tزمان کاھش سطح کيفيت خدمات و ' Tرا به عنوان زمان کاھش سطح کيفيت خدمات غير مجاز و " Tرا به
عنوان زمان کاھش سطح کيفيت خدمات مجاز در نظر بگيرﯾم  Tو' Tاز فرمول ھای زﯾر محاسبه می شوند:

T=∑T١+∑T٢+∑T٣+∑T۴+∑T۵

٠

"T≤T

='T
"T>T

"T-T

 - ۴ضرﯾب دسترسی
اﯾن ضرﯾب مشخص کننده امکان دسترسی خدمت گيرنده به حداکثر خدمات ارائه شده روی بستر شبکه خدمت
دھنده با توجه به پارامترھای مندرج در  SLAمی باشد.ضرﯾب دسترسی براساس سطوح خدمات مشخص شده در
جدول  ۵تعيين می شود:

ضرﯾب

زمان کاھش سطح کيفيت خدمات

سقف تعرفه

دسترسی

مجاز )” (Tدر دوره زمانی )دقيقه(

) Aتعرفه پاﯾه(

برنز

٪٩٨

٨۶۴

A

نقره ای

٪٩٩

۴٣٢

٢A

طالئی

٪٩٩/٥

٢١٦

٣A

الماس

٪٩٩/٩

۴٣/٢

۵A

سطح خدمات

جدول  : ۵سطوح خدمات پيشنھادی و ضراﯾب دسترسی به تفکيک خدمات

 - ۵جراﯾم و روش تعيين آن براساس ضرﯾب عدم دسترسی
برای محاسبه جرﯾمه ،ضرﯾب عدم دسترسی  Kبه صورت زﯾر تعرﯾف می شود:
"K=T'/T
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پس از محاسبه  Kميزان جرﯾمه بر حسب درصدی از تعرفه و براساس جدول  ۶و  ٧تعيين می شود .ميزان جرﯾمه از
شارژ تعيين شده برای دوره زمانی کسر می شود.

جرﯾمه)درصدی از تعرفه(

ضرﯾب عدم دسترسی

%۵

٠<K≤١

%١٠

١<K≤٢

%٢٠

٢<k≤٣

%٣۵

٣<K≤۵

%۵٠

۵<K≤١٠

%١٠٠

K>١٠

جدول  :۶ميزان جرﯾمه برای  SLAدر سطح خدمت برنز،نقره و طال

جرﯾمه)درصدی از تعرفه(

ضرﯾب عدم دسترسی

%۵

٠<K≤١

%١٠

١<K≤٢

%٢٠

٢<k≤٣

%٣۵

٣<K≤۵

%۵٠

۵<K≤١٠

٪۶٠

١٠<k≤١۵

٪٨٠

١۵<k≤٢۵

%١٠٠

K>٢۵
جدول  :٧ميزان جرﯾمه برای  SLAالماس
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 -۵الزامات
 -١-۵خدمت دھنده موظف است سامانه الزم برای اندازه گيری پارامترھای کيفيت خدمات مندرج در  SLAرا برای
خدمت گيرنده فراھم سازد.سازمان در صورت لزوم مراجع م استانداردھای مربوط به اندازه گيری پارامترھای کيفيت
خدمات را اعالم خواھد نمود و خدمت دھنده موظف خواھد بود براساس استانداردھای اعالم شده پارامترھای
کيفيت خدمات را اندازه گيری نماﯾد.
 -٢-۵به منظور پاسخگوئی در زمان مناسب،خدمت دھنده موظف به اﯾجاد ﯾک مرکز پاسخگوئی با تعداد خطوط و
اپراتورھای پاسخ دھنده کافی می باشد.
 -٣-۵دوره اندازه گيری بصورت  ٢۴ساعته می باشد.
 -۴-۵خدمت دھنده تعھد می نماﯾد انجام عمليات  DownTimeجھت تغييرات در سيستم را حداقل  ۴٨سـاعت قبـل از
طرﯾق پاﯾگاه اطالع رسانی شرکت مخابرات اﯾران به آدرس  WWW.Tci.IRاطالع رسانی نماﯾد.
 -۵-۵خدمت دھنده متعھد می شود انجام عمليات  DownTimeرا بين سـاعات  ٢الـی  ۶صـبح و حـداکثر ﯾکبـار در مـاه
انجام دھد.البته در موارد اجتناب ناپذﯾر اﯾن زمان با اعالم قبلی از ساعت  ١٢شب تا  ۶صبح می تواند باشد.
 -۶-۵خدمت دھنده مجاز است در ھر ماه ﯾکبار نسبت به اجـرای  Down Timeپـيش بينـی نشـده )بـا اطـالع رسـانی
حداقل سه ساعت قبل( اقدام نماﯾد.
 -٧-۵محاسبه زمان کاھش سطح کيفيت خدمات براساس اعالم خدمت گيرنده در زمـان وقـوع خرابـی و تاﯾيـد خـدمت
دھنده و اخذ رسيد خرابی انجام خواھد شد.روشھای اعالم خرابی عبارتند از:
□ تلفن به شماره  E-mail + .........................به آدرس ........................................................
□ فاکس به شماره  SMS +..........................به شماره .........................................................
□ اطالع رسانی به مرکز تماس به شماره .....................................
 -٨-۵خدمت دھنده موظف است پس از رفع مشکل،نسبت به بستن رسيد خرابـی منـدرج در بنـد  ۵-۵اقـدام نمـوده و
موضوع را به اطالع خدمت گيرنده برساند.
 -٩-۵محاسبه جرﯾمه در دوره زمانی صورت می پذﯾرد.

-۶مواردی که مشمول جرﯾمه نمی شوند.
-١-۶قطعی ھای ناشی از قوه قھرﯾه ) فورس ماژور( مانند حوادث طبيعی و ﯾا خارج از کنترل شرکت مخابرات اﯾران،در
اﯾن حالت زمان کاھش سطح کيفيت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد-.
-٢-۶قطعی ھای ناشی از توسعه،بھينه سازی و بازسازی شبکه کابل که منجر به ارتقاء سطح کيفی خدمات گردد
به شرط آنکه قبال" اطالع رسانی گردﯾده باشند.
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تاريخ...……….…….. :
شماره …………….. :
پيوست..…………… :

شرکت مخابرات اﯾران
سھامي عام )شماره ثبت
(٣٢٥٠٨١
معاونت فناوری اطالعات
-٣-۶قطعی ھای که به واسطه خرابی تجھيزات خدمت گيرنده باشد.
-۴-۶قطعی ھاﯾی که در زمان  DOWN Timeمجاز باشد.
-۵-۶قطعی ھاﯾی که بنا به درخواست خدمت گيرنده باشد) مانند جابجاﯾی ،آزماﯾش شبکه داخلی و (...
-۶-۶قطعی ھاﯾی که ناشی از تخطی خدمت گيرنده از قوانين و مقررات و ﯾا مفاد  SLAباشد.
-٧-۶قطعی ھای ناشی از عدم پرداخت صورتحساب
-٨-۶قطعی ھای ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضاﯾی و ﯾا امنيتی کشور و ﯾـا سـاﯾر مراجـع ذﯾصـالح کـه در اﯾـن
حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد.
 -٧ساﯾر موارد
 -١-٧خدمت دھنده نباﯾد ھيچ تبعيضی را در مورد سروﯾسھای مشـابه در شـراﯾط مسـاوی بـين خـدمت گيرنـده ھـا در
 SLAقائل شود.
 -٢-٧ھرگونه توافق اضافه بر شراﯾط مندرج در اﯾم مصوبه بين خدمت دھنده و خدمت گيرنده با رعاﯾت شراﯾط رفابتی و
حقوق طرفين بالمانع است.در اﯾن حالت سازمان نسبت به توافقات اضافی تعھدی نخواھد داشت.
 -٣-٧در صورت عدم امکان تداوم اﯾن توافقنامه،طرفين می باﯾست موضوع را کتبا" به ﯾکدﯾگر اطالع دھند.
 -۴-٧در شراﯾط اختالف،سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادﯾوﯾی مرجع داوری حل اختالف خواھد بود.
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