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Ενότητες
 Ρυθμιστικό πλαίσιο Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και
Ποιότητας Εμπειρίας του Χρήστη (QoE)

 Σύστημα μέτρησης & παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ
 Μελλοντικές ενέργειες

Ρυθμιστικές Αρχές & Ποιότητα
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης των χρηστών και της αγοράς των
τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις των διεθνών
οργανισμών, μία Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ) έχει την υποχρέωση να λάβει μέτρα για
να εξασφαλίσει:
Την προστασία των χρηστών μέσω της ενημέρωσης
Την ανάπτυξη
αξιόπιστων και
σύγχρονων δικτύων
και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

ΕΡΑ

Την παροχή αντικειμενικής
πληροφόρησης σχετικά με
την ποιότητα των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που παρέχονται
ανά γεωγραφικές περιοχές

Την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχονται, τη διαθεσιμότητα και τη γεωγραφική κάλυψη
των δικτύων τους

Ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 Η ΕΕΤΤ με την απόφαση 621/11/2011: «Καθορισμός των δεικτών

ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών…» έθεσε το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

 Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες μέτρησης QoS και QoE είναι
δύο κατηγοριών:

 μετρήσεις από ελεγχόμενες μετρητικές διατάξεις με δυνατότητα
ταυτόχρονης μέτρησης όλων των παρόχων (benchmarking
measurements)
 μετρήσεις από τις τερματικές συσκευές κάθε χρήστη με δυνατότητα
μέτρησης μόνο του παρόχου του (crowd sourcing measurements)
 Το
2013
προδιαγράφηκε
από
την
ΕΕΤΤ
συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

έργο

με

Αντικείμενο του έργου
1.

Ανάπτυξη υποδομής για την καταγραφή, αποθήκευση,
επεξεργασία και παρουσίαση των μετρήσεων Δεικτών
Ποιότητας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και το
μηχανισμό επικαιροποίησής τους.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε διαδικτυακή
πλατφόρμα όπου κάθε χρήστης θα έχει στη διάθεσή του
συγκρίσιμες πληροφορίες για την ποιότητα των δικτύων
(σταθερών και κινητών) στην Ελλάδα, καθώς και την ποιότητα των
προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών.

2. Μελέτη σχετικά με τις διεθνείς πρακτικές στις μετρήσεις των
Δεικτών Ποιότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για υπάρχουσες και
νέες τεχνολογίες και την προσαρμογή τους στην ελληνική αγορά
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Μετρήσεις Δεικτών Ποιότητας
Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει την αποθήκευση και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω δύο μηχανισμών:
 Μέσω μετρήσεων που θα πραγματοποιεί η ΕΕΤΤ για τα
συστήματα κινητών επικοινωνιών με τα εργαλεία μετρήσεως
που θα αποκτήσει στο πλαίσιο του έργου.
 Μέσω μετρήσεων των παρόχων για τα συστήματα
σταθερών
επικοινωνιών,
υπηρεσιών
εξυπηρέτησης
καταναλωτών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου,
σύμφωνα με την καθορισμένη από την ΕΕΤΤ μεθοδολογία.

Κατηγορίες Δεικτών Ποιότητας
Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ) που θα παρέχονται, μέσω του έργου, διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:

Δείκτες Ποιότητας υπηρεσιών συστημάτων σταθερών
επικοινωνιών

Δείκτες Ποιότητας υπηρεσιών συστημάτων κινητών
επικοινωνιών
Δείκτες Ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης καταναλωτών
και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

Δείκτες ποιότητας σταθερών δικτύων
 Service parameters for Fixed Telephony services:
 Unsuccessful call percentage (ETSI EG 202 057-2 v1.3.1)
 Proportion of card and coin operated public pay-telephones in working order
(only for providers with Universal Service Obligation) (ETSI ETR 138)
 Speech connection quality (ITU-T G.107 , G.108, G.109, G.177, Y.1541, ETSI EG 202 057-2 v1.3.1, ETSI TS 101 329-5
V1.1.2)
 Supply time for initial connection (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Faults rate per access line (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Fault repair time (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)

 Service parameters for Fixed Broadband services:
 Data transmission speed achieved (ETSI EG 202 057-4 v1.2.1)
 Interconnection capacity (N/A)
 VoIP unsuccessful call percentage (ETSI EG 202 057-2 v1.3.1)
 VoIP connection quality (ITU-T G.107 , G.108, G.109, G.177, Y.1541, ETSI EG 202 057-2 v1.3.1, ETSI TS 101 329-5
V1.1.2)
 Supply time for initial connection (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Faults rate per connection (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Fault repair time (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Limitations in use and provision of QoS guarantees/SLAs

Δείκτες ποιότητας κινητών δικτύων
 Radio Network availability  HTTP Downlink
 Voice quality
 Call block rate
 Call drop rate
 Voice quality
 Call Setup time

 FTP Uplink
 Mean Data Rate UL
 FTP Upload IP Service Setup Time
 FTP Upload Data Transfer
 FTP server connection success rate

 FTP Downlink
 Mean Data Rate DL
 FTP Download IP Service Setup Time
 FTP Upload Data Transfer Cut-Off Ratio
 FTP server connection success rate

 E-mail Send

 HTTP Data Transfer Non-Stability  E-mail IP service access time
 HTTP Mean Data Rate
 IP Service setup Time
 HTTP transfer duration

 HTTP Web Browsing
 HTTP Browsing attempt
 HTTP Browsing failure
 HTTP Browsing Success Ratio
 HTTP Session Time
 HTTP browsing transfer duration
 IP Service setup Time

 Video Streaming
 Streaming Service NonAccessibility
 Streaming Reproduction Cut-Off
Ratio
 Streaming service access time
 Streaming Rebuffering Rate

 E-mail Upload Service NonAccessibility
 E-mail Upload Session Time
 E-mail Upload Session Failure Ratio

Δείκτες Ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης
καταναλωτών & υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου
 Service parameters for helpdesk services
 Availability and call charges of customer services (N/A)
 Unanswered calls percentage per customer service line (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1)
 Mean response time per customer service line (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1)
 Customer complaints’ resolution percentage (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1)
 Bill correctness complaints (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1)

 Directory services
 Response time for directory enquiry services (ETSI EG 202 009-2 v1.2.1)

 Service parameters for Fixed Telephony services:
 Supply time for initial connection (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Faults rate per access line (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Fault repair time (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)

 Service parameters for Fixed Broadband services:
 Supply time for initial connection (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Faults rate per connection (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Fault repair time (ETSI EG 202 057-1 v1.3.1, ETSI EG 201 769 v1.1.2)
 Limitations in use and provision of QoS guarantees/SLAs

Σύστημα Μετρήσεων:
Βασικά χαρακτηριστικά
Η υλοποίηση του έργου ικανοποιεί τα ακόλουθα:
 Μετρήσεις εν κινήσει των δεικτών ποιότητας υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας ταυτόχρονα για όλους τους παρόχους κινητής
τηλεφωνίας
 Μετρήσεις των δεικτών ποιότητας ευρυζωνικότητας σε σταθερά
σημεία για όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας
δυναμικής διαδικασίας που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας
 Συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ υπηρεσιών παρόχων
 Απεικόνιση Αποτελεσμάτων με γραφικό τρόπο
 Αναζήτηση αποτελεσμάτων μέσω GIS εφαρμογής
 Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ETSI standards και τις
συστάσεις της ITU

Υποσυστήματα
Διεξαγωγή μετρήσεων σε δίκτυα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Υποσύστημα 1:
 κινητός σταθμός μέτρησης (ειδικά τροποποιημένο όχημα για κάλυψη μετρήσεων για
μεγάλες αποστάσεις)
 κινητός σταθμός μέτρησης (ειδικά τροποποιημένο σακίδιο πλάτης) για κάλυψη σε
μέρη συνάθροισης πληθυσμού ή σε δύσβατα μέρη
Υποσύστημα 2:
 είκοσι (20) ειδικές συσκευές (probes) σταθερής τοποθέτησης

Επεξεργασία και παρουσίαση των Δεικτών Ποιότητας
Υποσύστημα 3:
 λογισμικό υποδοχής μετρήσεων
 παρουσίαση στοιχείων στη διαδικτυακή πλατφόρμα με χρήση χαρτών,
γραφημάτων κ.λπ.

Κινητά Δίκτυα: Μετρητικές διατάξεις (1/2)

Κινητά Δίκτυα: Μετρητικές διατάξεις (2/2)

Γνωσιακή Πύλη
Παρουσίαση Δεικτών Ποιότητας

Μελλοντικές ενέργειες
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή fora (π.χ. ITU-T QSDG) με
σκοπό να:
 βελτιώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες για τις
μετρήσεις
 βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις σε θέματα νέων υπηρεσιών ή νέων
τεχνολογιών
Σε επόμενο στάδιο, θα ενσωματωθούν στο σύστημα:
 μετρήσεις crowd sourcing
 μετρήσεις με τη χρήση probes στον τελικό χρήστη

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

