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(  )SLAتوافقنامه تضمین کیفیت سرویس های ADSL
«پیَست »1
اسائِ سشٍیس ایٌتشًت تاویفیت تاال ،اصهْوتشیي اّذاف ضشوت اعالع سساى داته ٍاتستِ تِ گشٍُ ضشوتْای داته است.تشای ایي هٌظَسػالٍُ تش
آهادگی واهل ٍضثاًِ سٍصی هتخصصاى ایي ضشوت تشای سفغ اختالل ٍهطىالت سشٍیس هطتشویي تش اساس هفاد ایي تَافك ًاهِ ویفیت خذهات
اسائِ ضذُ ًیضضواًت هی ضَد.
 Service Level Agreement :SLA(1یا هَافمت ًاهِ سغح خذهات لسوتی اص ّش لشاسداد اسایِ خذهات است وِ تِ تثییي سغح خذهات هَسد
تَافك هیپشداصد.
تشای دستیاتی تِ ایي ّذف ٍ اعویٌاى اص تاهیي س ضایت هطتشیاى ،اسایِ خذهات تِ ایطاى هغاتك ضَاتظ هصَب ضذُ دس جلسِ ضواسُ 177
وویسیَى تٌظین همشسات استثاعات سادیَیی ،هطوَل تَافكًاهِ سغح خذهات ( )SLAاست .پاساهتشّای ایي هَافمت ًاهِ ٍ تَضیح وَتاّی دس تاسُ
ّش یه اص آًْا دس جذٍل ٍ دس سغشّای آتی آٍسدُ ضذُ است:
ضشح پاساهتش

هیضاى

پاساهتش  aتشای هحاسثِ حذاوثش هیضاى هجاص PLR

%3

پاساهتش bتشای هحاسثِ حذاوثش هیضاى تاخیش هجاص ()Latency

 220هیلی ثاًیِ

پاساهتش  cتشای هحاسثِ پٌْای تاًذ تضویي ضذُ ()CIR

0.125

هیاًگیي صهاى تاصیاتی یا تؼویش ٍ تشلشاسی هجذد ( )MTTRخذهت

 72ساػت

)2هیضاى تلفات تستِّا(PLR(Packet Loss Ratio :
تِ هیاًگیي گن ضذى ٍ یا اص دست سفتي تستِّای  IPدس عَل ضثىِ خذهتدٌّذُ اعالق هیضَد ٍ تِ سٍش اسسال تستِّای  ICMPتِ اًذاصُ 100
تایت ٍ تِ تؼذاد  1000ػذد اص پَست دستشسی خذهتگیشًذُ تا ًمغِ اًتْایی داخل ضثىِ خذهتدٌّذُ ٍ تش اساس هیاًگیي ًوًَِتشداسیّای هتَالی
Ping Testدس عَل یه ساػت ٍ یا تش اساس سایش سٍشّای استاًذاسدی وِ ساصهاى اػالم خَاّذ وشد ،هحاسثِ هیضَد.
)3تاخیش(Latency):
هتَسظ صهاًی وِ عَل هیوطذ تا یه تستِ  IPدس ضثىِ خذهتدٌّذُ اص پَست دستشسی خذهتگیشًذُ تا ًمغِ اًتْایی ضثىِ خذهتدٌّذُ
تشسذ .ایي پاساهتش تش اساس هیاًگیي ًوًَِتشداسی دس دٍسُ صهاًی ٍ یا تش اساس سایش سٍشّای استاًذاسی وِ ساصهاى اػالم خَاّذ وشد هحاسثِ هی-
ضَد.
 )4پٌْای تاًذ تضویي ضذُCommitted Information Rate) : CIR
تِ حذالل پٌْای تاًذ اختصاظ یافتِ تِ خذهتگیشًذُ دس دٍسُ صهاًی اعالق هیضَد وِ ّواى ضشیة اضتشان یه تِ ّطت است.
)5هیاًگیي صهاى تاصیاتی یا تؼویش )MTTR: (Mean Time To Restore or Repair
تِ هیاًگیي صهاى سفغ خشاتی ٍ تشلشاسی هجذد خذهت تشاساس تَافك تیي خذهتدٌّذُ ٍ خذهتگیشًذُ اعالق هیضَد.
ضشوت داته تش هثٌای هصَتِ یاد ضذُ ،تشلشاس تَدى ضثىِ خَد دس هحذٍدُ وطَس سا تِ هیضاى ( %98سغح تشًضی) تضویي هیوٌذ.
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الف) الصم تِ تَضیح است وِ تش اساس لَاًیي هصَب ساصهاى تٌظین همشسات هَاسد صیش ضاهل ًمض(  SLAجثشاى خساست) ًخَاّذ تَد:
.1

لغؼی ّای ًاضی اص لَُ لاّشُ ( فَسس هاطٍس) هاًٌذ حَادث عثیؼی .دس ایي حالت صهاى واّص سغح ویفیت خذهات هطوَل پشداخت
تؼشفِ تَافك ضذُ ًیست.

.2

لغؼیّایی وِ تِ ٍاسغِ خشاتی تجْیضات هطتشن تاضذ ( .واهپیَتش  ،هَدم ،ضثىِ داخلی  ،خظ تلفي ،دستگاُ تلفي)ٍ یا اختالالت ًاضی
اص واتل وطی دسٍى هحل ساختواى هطتشن ایجادضذُ تاضذ).

.3

لغؼیّایی وِ دس صهاى  Down Timeتاضذ.

.4

لغؼی ّایی وِ تٌا تِ دسخَاست هطتشن ایجاد هی ضَد( .ها ًٌذ تغییش هحل هطتشن ،تست ضثىِ داخلی ٍ غیشُ)

.5

لغؼیّایی وِ ًاضی اص تخغی خذهت گیشًذُ اص لَاًیي ٍ همشسات ٍ یا هفاد  SLAتاضذ.

.6

لغؼیّای ًاضی اص ػذم پشداخت صَستحساب.

.7

لغؼی ّای ًاضی اص صذٍس احىام تَسظ هشاجغ لضایی ٍ یا اهٌیتی وطَس ٍ یا سایش هشاجغ ریصالح وِ دس ایي حالت صهاى لغؼی هطوَل
پشداخت تؼشفِ تَافك ضذُ ًویضَد.

.8

لغؼی ّای ًاضی اص اختالالت ایٌتشًت جْاًی ،واتل تشگشداى ّا ،صیش ساخت هخاتشاتی وطَس یا سایش هَاسد هشتیظ تا ضشوت هخاتشات
ایشاى ٍضشوت ّای اسائِ دٌّذُ سشٍیس ّای ػوذُ ایٌتشًتی.

.9

لغؼی ّای هشتَط تِ تؼویش ًٍگْذاسی ٍسشٍیس ّای دٍسُ ای ضثىِ

 .10لغؼی ّای ًاضی اص خظ تلفي هطتشن ٍ هخاتشات.
ب .پس اصضشٍع پی گیشی واسضٌاس فٌی جْت سفغ هطىل تا  72ساػت واسیّ ،یچ گًَِ ّضیٌِ ای تِ ػٌَاى خساست اصعشف ضشوت تِ هطتشن
پشداخت ًوی گشدد.
تزوش  :دس صهاى استثاط واستشاى تا ایٌتشًت ٍ دسالیِ ّای دستشسی جلَگیشی اص اًتطاس ٍیشٍس ٍاختالالتی وِ ّ Trojanا تَجَدهی آٍسًذ تِ ػْذُ
هطتشن تَدُ ٍضاهل تضویي اهٌیتی ضشوت ًوی تاضذ ٍهَجة لغغ احتوالی سشٍیس هطتشن جْت جلَگیشی اصآسیة ٍاسدُ تِ ضثىِ ٍسایش
هطتشویي ًیض هی ضَد .

اهضای ًوایٌذُ فشٍش

اهضای هطتشن
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