بسمه تعالي

توافقنامه سطح خدمات ارتباطات داده ها و اینترنت پرسرعت ()ADSL
شرکت داده پردازی فنآوا
 -1مقدمه
در راستای وجهه هه اص شتای شاار هه وجر اص رایت قوج شتایتی هه شظوجر شفیف سیز کیفی صاشیت ارائه شاه
در قبیل هزتظههی آ  ،وجافوظیشه ستح صاشیت اروبیویت داده هی اتظایت ی سیا شیک داده یداز فنآ ا ،دارتاه ی اته اتجید
ههیه هیدار از شتبهه اروبیویت ایه ( )FCPهه شمیره  111/49/32از سیزشی وظویم شویرات اروبیویت رادتجتی شحیهق هی ضجاهط
چیرچجب هیرستی ووتجتش شتاه در ه شه شمیره  111کمیشیج وظویم شویرات اروبیویت شجرخ ( 1243/10/13اص یقیه شوجهه
شمیره  ،41شجرخ  )1204/10/11سیزشی شذکجر ارائه شیگیدد.
 -2تعاریف
کمیسیون :کمیشیج وظویم شویرات اروبیویت
سازمان :سیزشی وظویم شویرات اروبیویت رادتجتی
خدمت دهنده :ارائه کظظاه صاشیت اروبیویت اتظایت

ی سیا – شیک داده یداز فنآ ا

خدمت گیرنده :درتیف کظظاه صاشیت اروبیویت داده هی – اشتتت یق قویوی تی قوجقی که از اتن ر در اتن وجافوظیشه شتتتتای
تیشیاه شیشجتا.
موافقت نامه سطططح خدمات :تک قیارداد د هیتبه هین داده یداز فنآ ا شتتتتای که هی استتتیو وجافق هه شظوجر ونتتتمین
یراشایهی کیفی صاشیت وجافق شتاه ،شظقوا شی شجد .در اتن قیارداد هیتا کیفی سح صاشیت ،تحجه اتاازه گیی و حی از سح
صاشیت ضمیت هی اهیاتی آ وقیین شجد .از اتن ر اتن قیارداد  1SLAتیشیاه شی شجد.
شبکه :شجمجاه تویط صحجط اروبیوی هین آ هی که هیا ارائه صاشیت اروبیویت داده هی اتظایت
اتن وجافوظیشه ،شبظی قا فیص

یسیا اسافیده شی شجتا .در

جرت دسایسی شتای در شیکز ش یهیاوی شیهجوه وی توحه اتاهیتی شبهه صاش دهظاه صجاها هجد.

دوره زماني :تک شیه شمشی هی فیض هی شیه  21ر ز
ساعات کاری موثر 39 :سیا کیر در وجل تک شبیته ر ز که در اتن ضجاهط شحیسبیت شیهجط هه کیهش سح کیفی صاشیت هی
اسیو سیایت کیر شجای اتجیم صجاها شا.
قطعي خدمت اضططراری و اطاا رسطاني نهطده :قحع صاشیت اضحیار

او یع رسیتی تتاه هه شتای که شظحویا در شبهه

صاش دهظاه رخ داده هیشا.
رسطید خرابي :2اا یم صتجل(رسیا) گزارش صیاهی تی کیهش سح کیفی صاشیت که از ویف شتای اا یم

ر از اب آ در

سیشیتههی شیهجوه وجسط صاش دهظاه هه شتای داده شیشجد.

1-Service Level Agreement
2- Trouble Ticket
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میزان تافات بسطته ها ) :3(PLRهه شییتگین گم شتا

تی از دست رفان هشتاه هی  IPدر وجل شبهه صاش

دهظاه او ی

هه وقااد  1111ااد از جرت دسایسی شتای وی توحه اتاهیتی
شیتتجد هه ر ش ارستیل هشاه هی  9ICMPهه اتاازه  111هیت
تی هی استتیو ستتیتی
داص شتتبهه صاش دهظاه هی استتیو شییتگین تمجته هیدار هی شاجالی ( )Ping Testدر وجل تک ستتیا
ر ش هی اسایتاارد که سیزشی اا یم صجاها کید ،شحیسبه شی شجد.
تاخیر : 5شاجستط زشیتی که وجل شی کتتا وی تک هشتاه  IPدر شتبهه صاش دهظاه از جرت دستایستی شتای وی توحه اتاهیتی
شبهه صاش دهظاه هیسا  .اتن یراشای هی اسیو شییتگین تمجته هیدار در د ره زشیتی
سیزشی اا یم صجاها کید شحیسبه شی شجد.

تی هی اسیو سیتی ر ش هی اسایتاارد که

پهنای باند نامي(اسطمي) :شییتگین هظی هیتا (سیا ) ارسیل درتیف ذکی شاه در قیارداد ارائه صاشیت اروبیویت داده اتظایت
یسیا شظقوا شاه شیی صاش دهظاه شتای شیهیشا.
پهنای باند تضطمین شطده ) :6(CIRهه قااق

هظی هیتا اصاوتیق تیفاه هه شتای در د ره زشیتی او ی شی شجد از شییتگین

هظی هیتا ارستیل درتیف ( هظی هیتا تیشی) ووشتیم هی ضتیتش وشهیم کیتیل اروبیوی تی هی اسیو سیتی ر ش هی اسایتاارد که
سیزشی اا یم صجاها کید شحیسبه شی شجد.
میانگین زمان بازیابي یا تعمیر سطروی

) :7(MTTRهه شییتگین زشی رفع صیاهی هیقیار شجاد صاش هی استیو وجافق هین

صاش دهظاه شتای او ی شی شجد .
نگهداری و بهبود کیفیت ارائه خدمات :هه ارائه ششتتتامی ههبجد کیفی صاشیت ،ام ییت هیزدتا تگهاار وجهیزات توتتتش
شتاه در شتبهه هه صتجرت د رها تی در صتجرت تییز ،قای الیشهی در سیایت کم ویافیک ،وجسط کیرشظیسی داده یداز فنآ ا هه
اهیا در شیآتا .اتن شجارد قب ی هه شتای او یع رسیتی شیگیدتا.
زمان کاهش سطططح کیفیت خدمات :شجمجع زشی هی کیهش ستتتح کیفی صاشیت هه دلی اام هیآ رده شتتتا تک تی چظا
یراشای کیفی صاش شظارج در  SLAهه صجرت ششاو
زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز :قااکثی زشی شجیز کیهش سح کیفی صاشیت در وجل د ره زشیتی
زمان کاهش سطططح کیفیت خدمات ریر مجاز :قیصتت وفیتق زشی کیهش ستتح کیفی صاشیت شجیز از زشی کیهش ستتح
کیفی صاشیت (” ) T’=T-Tهجده در صجرویهه قیص کجچهای تی ششی
هیاهی صفی شظوجر شیشجد.

صفی هیشا زشی کیهش سح کیفی

صاشیت غیی شجیز

 -3زمان کاهش سطح کیفیت خدمات
 - 1-3زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشي از قطعي خدمت اضطراری و اطاا رساني نهده :در اتن قیل

 T1تقظی

زشی کیهش ستتتح کیفی صاشیت تیشتتتی از اام هیآ رده شتتتا اتن یراشای هیاهی هی شجمجع زشی هی قحقی صاش صط صاش
دهظاه در د ره زشیتی شی هیشا.

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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 - 2-3زمان کاهش سططح کیفیت خدمات ناشطي از عدم برآورده شطدن  :PLRاگی قااکثی شیزا شجیز  PLRهی اسیو
وجافق ویفین هیاهی  aزشی اتاازه گیی شتتاه که  PLRاز شیزا شجیز هیتتتای شتتاه استت را  tدر توی هگییتم در اتن قیل
تقظی زشی کیهش سح کیفی صاشیت تیشی از اام هیآ رده شا اتن یراشای هی اسیو ضیاتش ها ل  1شحیسبه صجاها شا:
T2
T2=0.1t
T2=0.3t
T2= t

T2

PLR
a<PLR≤2a
2a<PLR≤4a
PLR>4a

ها ل  -1تحجه شحیسبه زشی کیهش سح صاشیت تیشی از اام هیآ رده شا PLR

در اتن قیل زشی کیهش ستح کیفی صاشیت تیشتی از اام هیآ رده شتا اتن یراشای از شجمجع زشی هی کیهش سح صاشیت
رخ داده در د ره زشیتی هی وجهه ضتتیاتش ذکی شتتاه در ها ل  1هه دستت صجاها آشا .شیزا  aدر اتن وجافوظیشه  11درصتتا در توی
گیفاه شیشجد.
 -3-3زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشي از عدم برآورده شدن تاخیر :اگی قااکثی شیزا

ویصیی شجیز هی اسیو وجافق

ویفین هیاهی  bهیشتا زشی اتاازه گیی شاه که ویصیی از شیزا شجیز هیتای شاه اس را  tدر توی هگییتم در اتن قیل
زشی کیهش سح کیفی صاشیت تیشی از اام هیآ رده شا اتن یراشای هی اسیو ضیاتش ها ل  3شحیسبه صجاها شا:
T3
T3=0.05t
T3=0.1t
T3=0.2t

 T3تقظی

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

ها ل  -3تحجه شحیسبه زشی کیهش سح صاشیت تیشی از اام هیآ رده شا ویصیی
در اتن قیل زشی کیهش ستح کیفی صاشیت تیشتی از اام هیآ رده شا اتن یراشای از شجمجع زشی هی کیهش سح صاشیت
رخ داده در د ره زشیتی هی وجهه ضتتیاتش ذکی شتتاه هه دستت صجاها آشا .شیزا  bدر اتن وجافوظیشه  211شی ی ایتیه در توی گیفاه
شیشجد.
 -3-4زمان کاهش سططح کیفیت خدمات ناشطي از عدم برآورده شطدن  :CIRاگی  CIRوجافق شاه هیاهی  cزشی اتاازه
گیی شاه که  CIRاز شیزا وجافوی کمای شاه اس را  tدر توی هگییتم در اتن قیل  T4تقظی زشی کیهش سح کیفی صاشیت
تیشی از اام هیآ رده شا اتن یراشای هی اسیو ضیاتش ها ل  2شحیسبه صجاها شا:
T4
T4=0
T4=0.3t
T4=t

CIR
CIR≥0.9c
0.75c≤CIR<0.9c
CIR<0.75c

ها ل  -2تحجه شحیسبه زشی کیهش سح صاشیت تیشی از اام هیآ رده شا CIR
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در اتن قیل زشی کیهش ستح کیفی صاشیت تیشتی از اام هیآ رده شا اتن یراشای از شجمجع زشی هی کیهش سح صاشیت
رخ داده در د ره زشیتی هی وجهه ضتتیاتش ذکی شتتاه هه دستت صجاها آشا .هاف داده یداز فنآ ا اتن استت که قااق ستتیا
درتیفای کیرهی هیاهی تی هیتای از سی تر صیتاار شاه هیشا.
 -3-5زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشي از عدم برآورده شدن  :MTTRدر صجروی که زشی رفع صیاهی  dفیض شاه
هیش از زشی وجافق شتاه( )d>MTTRهیشا در اتن قیل  T5تقظی زشی کیهش سح صاشیت تیشی از اام هیآ رده شا اتن
یراشای از وفیتق ک زشی صیاهی شظهی زشی وجافق شتاه هاست
هیاهی هی صفی درتوی گیفاه صجاها شا.

شی آتا .هاتهی است در صجروی که شیط شذکجر تو

گیددT5 ،

 T’،T -3-6و ” :Tاگی  Tزشی کیهش ستتح کیفی صاشیت ' Tرا هه اظجا زشی کیهش ستتح کیفی صاشیت غییشجیز "T
را هه اظجا زشی کیهش سح کیفی صاشیت شجیز در توی هگییتم  T' Tاز فیشجل هی زتی شحیسبه شی شجتا:
T=∑Ti 5 = Ti

که شویدتی " Tدر ها ل  9وقیین شاه اس .

"T≤ T

0

"T> T

"T- T

= 'T

 -4ضریب دسترسي
اتن ضتیتش شتت

کظظاه اشهی دستایستی شتتای هه قااکثی صاش هی ارائه شاه ر

یراشایهی شظارج در  SLAشی هیشا .ضیتش دسایسی هی اسیو سحجح صاش شت

سطح خدمت

ضریب
دسترسي

شاه در ها ل  9وقیین شی شجد:

زمان کاهش سطح کیفیت
خدمات مجاز (" ) Tدر دوره
زماني(دقیقه)

برنزی

%89

964

نقره ای

%88

432

طاایي

%88/5

216

الماس

%88/8

43/2

ها ل  : 9سحجح صاش

یتظهید

هشای شبهه صاش دهظاه هی وجهه هه

ضیتش دسایسی

هیا هبیا صشیرت شحیسبه آ  ،ضیتش اام دسایسی  Kهه صجرت زتی وقیتف شی شجد.
'

"K=T / T
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ر از شحیستبه  Kشیزا هیتمه هی قشش درصا از وقیفه هی اسیو هاا ل  6 0وقیین شی شجد .شیزا هیتمه از شیرژ وقیین
شاه هیا د ره زشیتی کشی شیتجد.
جبران خسارت (ساعت)

ضریب عدم دسترسي

’T

0<k≤5

’2T

5<k≤10

’3T

k>10

ها ل  : 0شیزا هبیا صشیرت هیا  SLAهیتز  ،تویه ا

وی

جبران خسارت (ساعت)

ضریب عدم دسترسي

’T

0<k≤10

’2T

10<k≤50

’3T

k>50

ها ل : 6شیزا هبیا صشیرت هیا  SLAالمیو
 -5موارد ضروری
 0-1سیشیته لیزم هه اب یراشایهی کیفی شظارج در  SLAوجسط داده یداز فنآ ا فیاهم گیدتاه اس  .اسایتاارد شقییرهی
وقین شتاه از ستج سیزشی ش یا اتاازه گیی یراشایهی کیفی سی تر هجده از سج داده یداز فنآ ا اتاازه گیی در
دتای هیر شیهجوه تگهاار شیگیدد.
 0-3شیکز هه شظوجر یست گجتی در زشی شظیسش وجسط داده یداز فنآ ا هی وقااد صحجط ا یاوجرهی یسخ دهظاه کیفی اتجید
شتایتی شیوجاتظا هه صجرت شبیته ر ز هی اتن شیکز ومیو هگییتا.
 0-2شیزا شوتیف شتتایتی وی  21ر ز گذشتاه از ویتق سیشیته شاتیت سی تر اتتی در سیت اتظایتای داده یداز فنآ ا قیه
دسایسی اس .
 0-9ومهیاات لیزم هیا رایت وقهاات  SLAدر هظگیم ام ییت شتتبهه وجستتط داده یداز فنآ ا یش هیظی شتتاه هی او یع قب ی
قااق  90سیا قب  ،زشی قحقیهی هیتیشه رتز شاه هه او یع شتایتی صجاها رسیا.
 0-0هبیا صشتیرت ر از اا یم شتتای  ،هیرستی گزارشتیت صیاهی تی کیهش کیفی صاشی ت اب شاه تهیتای ویتیا داده یداز
فنآ ا اتجیم صجاها شا.
 0-6شحیسبه شیزا هبیا صشیرت ،فوط در همی د ره زشیتی صجرت شی ذتید.
 -6مواردی که مهمول جریمه نمي شوند
 -6-1قحقی هی تیشی از قجه قیهیه ( فجرو شیژ ر) شیتظا قجادث وبیقی  .در اتن قیل زشی کیهش سح کیفی
یداص وقیفه وجافق شاه تمی هیشا.

صاشیت شتمجل
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 -6-3قحقی هیتی که هه اسحه صیاهی وجهیزات شتای هیشا.
 -6-2قحقی هیتی که در زشی  Down Timeهیشا .
 -6-9قحقی هیتی که هظی هه درصجاس شتای هیشا (شیتظا هیهجیتی ،آزشیتش شبهه داص ی )....
 -6-0قحقی هیتی که تیشی از و حی شتای از قجاتین شویرات تی شفید  SLAهیشا.
 -6-6قحقی هی تیشی از اام یداص صجروحشیب
 -6-1قحقی هی تیشتی از صتا ر اقهیم وجستط شیاهع قنتیتی تی اشظیای کتجر تی سیتی شیاهع ذ ص یح که در اتن قیل
قحقی شتمجل یداص وقیفه وجافق شاه تمی هیشا.

زشی

 -7سایر موارد
 -1-1وغیییات اوی در اتن وجافوظیشه شایای از هیرستتی هیزصجرد هی هیزتگی ضتتجاهط چیرچجب هی وقیین شتتاه از ستتج ستتیزشی
صجاها هجد.
 -1-3هیگجته وجافق اضتیفه هی شتیاتط شظارج در اتن وجافوظیشه هین صاش دهظاه شتای  ،هی رایت شیاتط رقیهای قوج ویفین
ه یشیتع اس  .در اتن قیل سیزشی تشب هه وجافویت اضیفی وقها ت جاها داش .
 -1-2در شیاتط اصا یف سیزشی شیهع دا ر ق اصا یف صجاها هجد.
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