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 Извештај за Извештај за Извештај за Извештај за QQQQ3333    2015201520152015    за за за за Параметри за квалитет на јавни услуги за пренос на Параметри за квалитет на јавни услуги за пренос на Параметри за квалитет на јавни услуги за пренос на Параметри за квалитет на јавни услуги за пренос на 

податоци преку кабелска мрежа за широкопојасен пристап на Интернетподатоци преку кабелска мрежа за широкопојасен пристап на Интернетподатоци преку кабелска мрежа за широкопојасен пристап на Интернетподатоци преку кабелска мрежа за широкопојасен пристап на Интернет    
 

       

 

  

KPIKPIKPIKPI    Метода /Метода /Метода /Метода /    

ПојаснувањеПојаснувањеПојаснувањеПојаснување    

ТаргетТаргетТаргетТаргет    KPI KPI KPI KPI што ги меримешто ги меримешто ги меримешто ги мериме    Мерење за Мерење за Мерење за Мерење за QQQQ3333    2012012012015555    

Достапност Достапност Достапност Достапност     

на мрежана мрежана мрежана мрежа    

Достапност на 

ресурсите на 

пристапната 

мрежа 

таргет: >99,9%;таргет: >99,9%;таргет: >99,9%;таргет: >99,9%;    1. IP Network availibility . IP Network availibility . IP Network availibility . IP Network availibility ----    

availibility од сите рутери 

на  IP мрежа (PoPs)    

    

    

    

2. . . . Access Access Access Access 

NetworkNetworkNetworkNetwork    Availability Availability Availability Availability ––––    

пресметано врз база на 

евиденција на прекини во 

мрежа, кои ги афектираат 

Интернет сервисот 

односно корисниците 

преку 2
те

 технологии – 

DSL & GPON     

    

    

    

 

 

 

 

 

1.    99,997 99,997 99,997 99,997 % % % %  

    

    

    

    

    

    

2.        99,99,99,99,999943434343%%%%    

    

 

Латентност на мрежатаЛатентност на мрежатаЛатентност на мрежатаЛатентност на мрежата 

Времетраење од моментот 

кога се испраќа некој 

податочен пакет до некој 

тест сервер, до моментот 

кога се примила потврдна 

порака за прием на тој 

пакет; 

Варијација на 

доцнењето (ms) 

локален локален локален локален 

сообраќај:  сообраќај:  сообраќај:  сообраќај:  

≤50ms;≤50ms;≤50ms;≤50ms;    

интернационалинтернационалинтернационалинтернационал

ен сообраќај:  ен сообраќај:  ен сообраќај:  ен сообраќај:  

≤300ms;≤300ms;≤300ms;≤300ms;    

Round Trip TimeRound Trip TimeRound Trip TimeRound Trip Time        

Просек од 2
те

 технологии 

– DSL & GPON     

    

    

    

NAT:NAT:NAT:NAT:    

5,6075,6075,6075,607 ms ms ms ms     

      

INT:INT:INT:INT:    

47,46547,46547,46547,465 ms ms ms ms     

    

    

Искористеност на опсегИскористеност на опсегИскористеност на опсегИскористеност на опсег 

Однос од постигната 

податочна брзина и 

максималниот проток кој 

може да се овозможи 

преку даден канал за 

комуникација, преку кој 

операторот кој обезбедува 

интернет пристап, се 

поврзува со друг оператор; 

Искористеност 

на опсег (%) 

≤90%;≤90%;≤90%;≤90%;    Receive_average utilizatiReceive_average utilizatiReceive_average utilizatiReceive_average utilization on on on 

of the International linksof the International linksof the International linksof the International links    

    

Вредностите за Вредностите за Вредностите за Вредностите за     

Bandwidth UtilizationBandwidth UtilizationBandwidth UtilizationBandwidth Utilization, , , ,     се се се се 

пресметани врз база на  пресметани врз база на  пресметани врз база на  пресметани врз база на  

извештаи  за статистика извештаи  за статистика извештаи  за статистика извештаи  за статистика 

на меѓународни интернет на меѓународни интернет на меѓународни интернет на меѓународни интернет 

линковилинковилинковилинкови. . . .     

    

    

    

    

    

44443333,,,,467467467467%%%%    

 

    

 
 


