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1. Вимiрювання параметрiв, значения яких використовуються для розрахунку 
показникiв доступностi та повноцiнностi надання послуr передачi даних та доступу до 
мережi Iнтернет 

1.1 Порядок вимiрювань 

Вимiрювання параметрiв, значения яких використовуються для розрахунку показникiв 
доступностi та повноцiнностi надання послуги iз доступу до Iнтернету здiйснювалось 
методом тестових контрольних викликiв. 

Вимiрювання параметрiв виконувалось сертифiкованим вимiрювальним приладом типу 
Measurement Instrument JYY-МN133 (надш,i - Прилад) шляхом встановлення тестових 
сеансiв на тестовий сервер, що знаходиться на технiчному майданчику Державного 
пiдприемства «Украi"нський державний центр радiочастот» (надш~i- сервер УДЦР). 

Прилад було пiд'еднано через зовнiшнiй роз'ем з типом iнтерфейсу Rj-45 до мережi 
передачi даних оператора шляхом пiд'еднання до порту комутатора та наданнi статичноУ 
внутрiшньоi" адреси пiд час конфiгурування Ethemet-aдaптepa приладу. 

Вимiрювання проводилися з 08:59 до 16:51 03.10.2018 року. За час проведения 
вимiрювання було проведено 509 тестових сеансiв. 

Тестовi сеанси на сервер УДЦР здiйснювались через мережеве обладнання з IР
адресою 194.50.254.11, яке належить оператору. 

Вимiрювання виконувались вiдповiдно до рекомендацiй ETSI (€вропейського 

iнституту стандартiв у сферi телекомунiкацiй) EG 202 057-1 (2008-07), EG 202 057-4 (2008-
05), EG 202 009-2 (2007-01) та rалузевого стандарту Украi"ни СОУ 61 -34620942 - 011:2012, 
затвердженого наказом Адмiнiстрацii" Держспецзв'язку вiд 12.09.2012 № 517 (надш~i - СОУ 
61 - 34620942 - 011 :2012). 

1.2.Результати вимiрювань 

Пiд час випробування якостi телекомунiкацiйноi" послуги (надш,i - ЯТП) 

здiйснювалося вимiрювання наступних параметрiв : 

ЩIЯ показникiв. якi характеризують доступнiсть послуг iз доступу до Iнтернету: 
✓ «Вiдсоток успiшних реестрацiй в мережi для послуr iз доступу до Iнтернет (Q"p,J»: 

- Nyc1LPM - кiлькiсть успiшних спроб реестрацii" в мережi за перiод 

випробування; 
- Nспр_Рм - заrалъна кiлькiсть спроб реестрацii" в мережi за перюд 

випробування; 

✓ «Вiдсоток вiдмов для послуr iз доступу до Iнтернету (Q,м.J»: 
Тнедост - сукупний час, протяrом якого мережа передач~ даних € 

недоступною; 

- T,unp - тривалiсть перiоду випробування; 
✓ «Вiдсоток реестрацiй, якi вiдповiдають нормам за часом реестрацii" в мережi для 

послуr iз доступу до Iнтернету (Qчщ)»: 

Тчз,к - час реестрацii" в мережi; 
- Nч111 - кiлькiсть реестрацiй, якi вiдповiдають нормам за часом percтpaцii" в 

мережi; 

Nзкп, - загальна кiлькiсть реестрацiй, зроблених за перiод випробування; 
- ..,.,,.l;;i;, - ивалiсть перiоду випробування; 
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для показникiв, якi характеризують повноцiннiсть падания послуг: 
✓ «Вiдсоток незадовiльних з'сднань за швидкiстю передавання даних для послуг iз 

доступу до Iнтернету (Qнзш,J» : 

Rш._пд - швидкiсть передавання даних; 
Nне•_ш, - кiлькiсть випадкiв, коли послуга, що надасться споживачевi, не 

вiдповiдас встановленим нормам за швидкiстю передавання даних; 

Nнао_посл - загальна кiлькiсть наданих послуг (встановлених з 'еднань, 

сеансiв, переданих файлiв); 

Т,ипр - тривалiсть перiоду випробування; 

✓ «Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз доступу до Iнтернету 
(Тпер}» 

tприйн_пак - момент прийняття вiдповiдi на повiдомлення запиту луни (Echo 
Response); 
t.;дпр_птг момент вiдправлення повiдомлення запиту луни (Echo Request). 

Вимiрювання параметрiв значения яких використовуються для розрахунку показникiв 
доступностi та повноцiнностi падания послуги iз доступу до Iнтернету виконувалось 
Приладом автоматично. Результати вимiрювання протягом зазначеного перiоду зведенi до 
Таблицi 1.1, Таблицi 1.2, Таблицi 1.3, Таблицi 1.4 та Таблицi 1.5 вiдповiдно. 

Таблиця 1.1 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 

показника «Вiдсоток успiшних ресстрацiй в мережi для послуг iз доступу до Iнтернет (Q"рм)» 

Параметри , що вимiрюються Назва показника 

Загальна кiлькiсть спроб Кiлькiсть успiшних спроб «Вiдсоток успiшних 

реестрацiI в мережi за реестрацiI в мережi за реестрацiй в мережi для 

перiод випробування перiод випробування послуг iз доступу до l нтернет 

(Ncnp..J'M) (Nусп_рм) (Qпp.w)» 

1 2 3 

509 509 100,00 % 

Таблиця 1.2 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Вiдсоток вiдмов для послуг iз доступу до Iнтернету (Q,;o.J» 

Параметри, що вимiрюються Назва показника 

Тривалiсть перiоду 
Сукупний час, протягом 

«Вiдсоток вiдмов для послуг 

випробування 
якого мережа передач i 

iз доступу до lнтернету 

(Теuпр) , (год . :хв.:с) 
даних е недоступною 

( Qelд.w)» 
(Тн~т), (год . :хв.:с) 

1 2 3 

7:51 :30 0:00:00 0,00 % 

.10 18р. 
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Таблиця 1.3 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Вiдсоток рее:страцiй, якi вiдповiдають нормам за часом рее:страцi"i в мережi для 
послуг iз доступу до Iнтернету (QшJ» 

Параметри, що вимiрюються •• Назва показника 

«Вiдсоток 
реестрацiй, якi 

Кiлькiсть реестрацiй, 
Загальна кiлькiсть вiдповiдають 

Нормований час якi вiдповiдають 
реестрацiй , 

реестрацiI у мережi нормам за часом 
нормам за часом 

зроблених за перiод 
(Тнпрм) • реестрацi1" в мережi 

реестрацiт в мережi 
випробування (Nзкпе) 

(Nчез.) 
для послуг iз 

доступу ДО 

lнтернету (QчвзвJ» 

1 ] з 4 

509 не бiльше як 30 с 509 100,00 

Примiтка: 

• - рiвень показника (параметра), встановленнй ЦОВЗ (наказ Aдмiнicтpauii Держспецзв'язку вiд 28.12.2012 № 803. 
Зарrо:тровано в Мiнюстi 21 .01 .2013 за N 135/22667); 

•• - параметр «Час p«cтpauii в мережi (1' .,.,,)» вимiрJОСfься пiд час кожного тестового сеансу та додасrься до: 
«загальноi кiлькостi pet:cтpauilt, зроблених за перiод випробування (N,,,,..)»; 
«кiлькостi реt:страцiй, якi вiдnовiдають нормам за часом pet:cтpauii в мережi (N • ..,.)» у виnадку 
вiдnовiдностi його значения вимогам зазначеним в колонцi 2 Таблицi 1.3. 

Таблиця 1.4 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 

показника «Вiдсоток незадовiльних з'е:днань за швидкiстю передавання даних для послуг iз 
доступу до Iнтернету (Qюш,J» 

Параметри, що вимiрюються •• Назва показника 

Кiлькiсть випадкiв, 

Загальна кiлькiсть 
коли послуга, що 

«Вiдсоток 

наданих послуг Нормований рiвень 
надаеться 

незадовiльних 
Напрямок споживачевi, не 

(встановлених швидкостi 
вiдповiдае 

з'еднань за швидкiстю 
тестування з'еднань, сеансiв, передавання даних передавання даних 

переданих файлiв) (Rнршп) * 
встановленим нормам 

для послуг iз доступу 
за швидкiстю 

(Nнад-11осл) 
передавання даних 

до lнтернету (QнзшrJ» 

(Nнн we) 

1 2 3 4 

Завантаження 509 
не менше нiж 

о 0,00 
даних 56 кбiт/с 

Вiдвантаження 509 
не менше нiж 

о 0,00 
даних 56 кбiт/с 

Примiтка: 
• - рiвень показника (параметра), встановленнй ЦОВЗ (наказ Адмiнiстрацii Держспецзв 'язку вiд 28.12.2012 № 803. 

Зар«стр0вано в Мiнюстi 21 .01 .2013 за N 135/22667); 
•• - параметр «Швидкiсть передаван1tя даннх (R,,.Lпд)» внмiр~осrься niд час кожного тестового сеансу та 

додасrься до: 

((Загалы,оi кiлькостi наданих послуг (встановлених з'сднань, сеансiв, переданих фш!лiв) (N.,,,,_.uc.,J»; 
«кiлькостi випадкiв, коли послуга, що надасrься споживачевi, не вiдnовiдас встановленим нормам за 
швидкiстю передаван1tя даних (N.,L,,..)» у випадку невiдповiдностi його значен11я вимогам 

зазначеним в колонцi 2 Таблицi 1.4. 

81 . ( 1 8р. 
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Таблиця 1.5 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз доступу до Iнтернету 

(Т"ер)» 

Показник «Час затримки (час лередавання в один бiк) 
для лослуг iз ДОСТУПУ ДО lнтернетv (Тпво » *, мс 

Мiнiмальне значення (T"q,_.,,;.), мс Максимальне значення (Т,.,,_...,...,), мс Середне значення (Тщ_щ), мс 

1 2 3 

11 262 13,17092 

Примiтка: 
• - рiвень показника ( параметра), не встановлениА ЦОВЗ ( наказ Адмiнiстрацii Держспецзв 'язку вiд 28.12.2012 № 

803. ЗареЕ:СТРОвано в Мiнюстi 21.01.2013 за N 135/22667); 
Показник «Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз досrупу до Iнтернету (Т ,.,,)» розраховусrься на 

основi вимiрюваних параметрiв «Момент приiiнятrя вiдповiдi на повiдомлення ЗЗПJПУ луни (Echo Response) (lпр•••_,.,.к)» та 
«Момент вiдправлення повiдомлення запиту луни (Echo Request) (tfIOll/1_,,.,,)» пiд час кожного тестового сеансу. 

Мiнiмальне, максимальне та середнс значения показника «Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз 
дОС'!)'Пу до Iнтернету ( Т ,..)» розраховусrься за перiод виконання вимiрювання параметрiв (для всiх тестових сеансiв ). 

01 . ;:Ji/ / 
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1.3 Розрахунок показникiв якостi телекомунiкацiйноi послуги, якi характеризують 
повноцiннiсть та доmпнiсть падания послуги iз доступу до Iнтернету 

Вiдповiдно до (-3) Таблицi 2 наказу АдмiнiстрацiI Держспецзв'язку вiд 28.12.2012 № 
803, зареестрованого в Мiнюстi 21 .01.2013 за N 135/22667 результати спостережень повиннi 
забезпечувати вiдносну точнiсть не менше 20 % з рiвнем довiри не менше 80 %. 

При здiйсненнi вимiрювання параметрiв якостi з кiнцевого обладнання споживачiв 

телекомунiкацiйних послуг або з точки пiд'еднання кiнцевого обладнання споживачiв до 

телекомунiкацiйного мережi результати спостережень повиннi забезпечувати вiдносну 
точнiсть не менше 60 % з рiвнем довiри не менше 80 %. 

А тому, враховуючи вищесказане, мiнiмальна кiлькiсть сеансiв, необхiдна для 
спостереження при обранiй точностi оцiнювання - 60 % та рiвнi довiри 95 % буде складати 
203 сеанси вiдповiдно до (Б.5) ДОДАТКУ Б СОУ 61 -34620942-011:2012. 

Вiдповiдно до Б.5 ДОДАТКУ Б СОУ 61 - 34620942 - 011:2012 загальна кiлькiсть 
сеансiв виконаних пiд час спостереження може бути вищою нiж 203 сеанси, що, в свою 
чергу, забезпечить пiдвищення рiвня точностi вимiрювання та, як наслiдок, додаткових 
витрат. 

За перiод випробування було здiйснено 509 тестових сеансiв, що вiдповiдае вiдноснiй 
точностi оцiнки 25,45 %. 

Розрахунок показникiв ЯТП, якi характеризують повноцiннiсть та доступнiсть 
надання послуги iз доступу до Iнтернету здiйснювався програмним забезпеченням Припаду 
на основi вимiряних параметрiв автоматично, вiдповiдно до пунктiв 7 .3 .1 .1.1, 7 .3 .1.1.2, 
7.3.1.2.2, 7.3.2.1.2 та 7.3.2.1.3 СОУ 61 - 34620942 - 011 :2012 вiдповiдно. 

Результати розрахунку показникiв ЯТП, якi характеризують повноцiннiсть та 

доступнiсть падания послуги iз доступу до Iнтернету приведенi в колонцi 3 Таблицi 1.1, 
Таблицi 1.2, колонцi 4 Таблицi 1.3, Таблицi 1.4 та колонках 1, 2, 3 Таблицi 1.5 вiдповiдно. 

В Таблицi 1.5 приведено мiнiмальне, максимальне та середне значения показника 
«Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз доступу до Iнтернету (Т,,.,р)» за 
перiод виконання вимiрювання параметрiв (для всiх тестових сеансiв). 

Узагальненi результати розрахунку показникiв ЯТП, якi характеризують 

повноцiннiсть та доступнiсть падания послуги iз доступу до Iнтернету зведенi до Таблицi 2.1. 

в·~~О18р. 
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1. Результати розрахунку показникiв яm, якi характеризують 
повноцiннiсть та доступнiсть надання послуги iз доступу до Iнтернету 

Таблиця 2.1 - Результати розрахунку показникiв ЯТП, якi характеризують повноцiннiсть та 
. . I 

доступюсть падания послуги 1з доступу до нтернету 

Назва показника 
Нормований 

Вимогидо 
Фактичнi Висновок про 

(параметру) 
рiвень значення 

показникiв 
значення вiдповiднiсть 

параметра показникiв вимоrам НПА 
1 2 3 4 5 

1. Показники, якi характеризують 

доступнiсть послуr iз передачi даних та 
доступу до lнтернету 

1.1. Вiдсоток успiшних ре&страцiй у 

мережi (log-in) («Qnnм») для: 
- послуг передачi даних; не менше 90% 

- доступу до /нтернету не менше90% 100,00% вiдповiдае 

1.2. Вiдсоток вiдмов ( «Q.,с,м») для 

послуг iз: 

- передачi даних; не бiльше 10% 

- доступу до lнтернету не бiльше 10% 0,00% вiдповiдае 

1.3. Вiдсоток реестрацiй, якi 
вiдповiдають нормам за часом 

реестрацii в мережi («Q.,.38»), для послуг 
iз: 

- передачi даних; не бiльше 30 с не менше90% 

- доступу до /нтернетv не бiльше 30 с не менше 90% 100,00% вiдповiдае 

2. Показники, якi характеризують 
повноцiннiсть надання послуг 

2.1. Вiдсоток незадовiльних з'&днань за 
швидкiстю передачi даних («Qнзшп») для 
послуг iз: 

- передачi даних; 
не менше 56 

не бiльше 10% ~ 56 Кбiт/с вiдповiдае 
Кбiт/с 

- доступу до /нтернету не менше 56 
не бiльше 10% 0,00% вiдповiдае 

Кбiт/с 

2.2. Час затримки (час передачi в один 
бiк) («Tneo») для послvг iз: 

- передачi даних; не встановлено 

- доступу до /нтернету: 
- (Т .,,_....,.); 11 -

не встановлено 

- (Т,.,,_-..е) ; 262 -
- (Т щ_с,р) 13,17092 -
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Висновки: - За результатами проведених вимiрювань параметрiв якостi 

Додатки: 

послуг передачi даних та доступу до Iнтернет на мережi оператора ФОП 

ЗАГРЕБЕНЮК Н. А. встановлено, що в перiод проведения вимiрювання, 

показники : 

- «Вiдсоток успiшних ре€страцiй в мережi для послуr iз доступу 

до lнтернет (Qпр,..)» вiдповiдаЕ:; 

- «Вiдсоток вiдмов для послуг iз доступу до Iнтернету (Q,iд.,J» 

вiдповiдаЕ:; 

- «Вiдсоток ре€стращи, якi вiдповiдають нормам за часом 
ре€страцii' в мережi для послуr iз доступу до Iнтернету (Qчщ)» вiдповiдаЕ:; 

- «Вiдсоток незадовiльних з '€днань за швидкiстю передавання 

даних для послуг iз доступу до Iнтернету (Qнзш,J» вiдповiдас 
встановленим рiвням якостi послуrи iз доступу до Iнтернету, що 

затвердженi наказом Адмiнiстрацii' Держспецзв'язку вiд 28.12.2012 № 803. 

1. Заrальний звiт приладу Measurement Instrument JУУ-МNIЗЗ результатiв розрахунку 
показникiв якостi послуrи iз доступу до lнтернету на 1 арк. 

2. Витяг iз детального звiту приладу Measurement Instrument JУУ-МNIЗЗ результатiв 
вимiрювання параметрiв якостi послуrи iз доступу до Iнтернету на 1 арк. 

3. Графiк швидкостi передачi даних (завантаження та вiдвантаження) на 1 сторiнцi 
4. Графiк часових характеристик мережi передачi даних (затримки, джитер та час 

ре€страцii' в мережi) на 1 сторiнцi. 

Протокол складено на 12 (дванадцяти) аркушах у 4 примiрниках. ---
Голова кoмicii': 04.10.2018 

Члени кoмicii': 

04.10.2018 

З протоколом ознайомлений та примiрник № 4 отримав: 

Фiзична особа пiдприсмець 
(дата) 

Протокол № 65-2894-IТ/ХР вiд 04 . 10.2018р. 

Д.М. Овчиннiков 

М.В. Чолушкiн 

М.М. Якименко 

. , агребенюк 
* 
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Додаток 1 
Загальний звiт приладу Measurement Instrument JYY-МN133 результатiв розрахунку показникiв якостi послуrи iз доступу до Iнтернету 

Назва оператора ФОП ЗАГРЕБЕНЮК Н. А. 

lнженер, який nровiв вимiрювання Овчиннiков Д. М. 

Сервер, на який nроводилися вимiрювання Server SB Odesa 

Дата та час початку вимiрювання 03.10.2018 8:59 

Дата та час закiнчення вимiрювання 03.10.2018 16:51 
Кiлькiсть nроведених вимiрювань 509 

Нормованi Всьоrо Вiдсоток 

Ycniшнi ре€страцiiу мережi 509 509 100 
Вiдмови мережi 0:00:00 7:51:30 о 

Вiдnовiдають нормам за часом ре€страцii в мережi 509 509 100 
Незадовiльнi з'€днання за швидкiстю nередачi да них (завантаження) о 509 о 

Незадовiльнi з'€днання за швидкiстю nередачi даних (вiдвантаження) о 509 о 

~ 4?t-



Додаток 2 
Витяr iз детального звiту приладу Measurement Instrument JYY-МN133 результатiв вимiрювання параметрш якосп посл"ГИ 1з доступу до штернету 

Швидкiсть 

Час завантаження Швидкiсть Середня Мiнiмальна Втрата 

ре€страцii (бiт на вiдвантаження затримка Jitter затримка Максимальна пакетiв 

Дата та час в мережi секунду) (бiт на секунду) (мс) (мс) (мс) затримка (мс) (%) IP клi€нта IP сервера 

03.10.2018 8:59 00:06,4 9225822 8362394 35 104 23 139 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10 .2018 9:00 00:14,8 9226528 7523533 28 306 23 334 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:01 00:06,9 9435600 9384755 23 23 23 46 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:02 00:06,0 9435600 9306112 26 226 23 252 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:03 00:11,8 9332232 7340032 33 159 23 192 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03 .10.2018 9 :04 00:10,8 9331872 6737101 42 372 23 414 1 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:05 00:10,4 9331648 7890534 27 230 23 257 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:06 00:07,0 9226528 7759462 25 101 23 126 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:07 00:06,2 9331648 7602176 34 358 23 392 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:08 00:11,5 9331648 7208960 23 19 23 42 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 9:09 00:07,2 9329896 7392461 24 78 23 102 о 194.50.254.11 85.238.104.207 
... 

03.10.2018 16:41 00:12,0 9436184 9279898 26 228 23 254 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 16:42 00:06,1 9225822 6448742 25 70 23 95 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 16:43 00:06,2 9226462 5898240 27 367 23 394 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 16:44 00:06,2 9450784 9253683 24 99 23 123 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 16:45 00:10,8 9331648 9306112 24 54 23 78 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.201816:45 00:06,4 9121996 9253683 24 87 23 111 о 194.50.254.11 85.238.104.207 

03.10.2018 16:46 00:06,4 9435600 8074035 27 188 23 215 о 194.50.254.11 85.238.104.207 
03.10.2018 16:47 00:05,7 9016215 7156531 24 70 23 94 о 194.50.254.11 85.238.104.207 
03.10.2018 16:48 00:06,4 8807220 8152678 25 42 22 67 о 194.50.254.11 85.238.104 .207 
03.10.2018 16:49 00:06,4 8072715 7261389 24 80 23 104 о 194.50.254.11 85.238.104.207 
03.10.2018 16:50 00 :06,5 9121996 7707034 25 138 23 163 о 194.50.254.11 85.238.104 .207 
03 .10.2018 16:51 00:05,7 9225822 7916749 24 53 23 77 о 194.50.254.11 85.238.104.207 
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ДодатокЗ 

iJ Графiо,~wа,wактей 
Графiк швидкостi передачi даних (завантаження та вiдвантаження) 

С]1 х 

Legend 

S .48S 613 

7 591690 

5 б.-Э3 768 --
1 

3 i95 6l5 

1 а;, 92; 
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Додаток4 

Графiк часових характеристик мережi передачi даних (затримки, джитер та час реестрацii в мережi) 
~ J Г paфiir:м часое~а MJNIM~I с, х 

L~ 
495 ■ З1тр..,... (мс)■ Яttн (о,с) 

эо-:- -

298 i-
200 

101 

1 1 

-···· ... j 
-'·~~, ~!¼f 1! , , ~ ' -~ ( ... 

z , 'А' • " .. 11 

1 

03.102018 !!:59:47 03.1:J.2'~61:i-34::JS 03.102018 i2:ОЗ:23 03.10.2013 13:42д 03.102018 15:15::; 03.10.; 

Legend 

· :;21в 
■ Час ркар•цii о .,.ре,.; [мс) 
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' lJ 
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~ r 

;.:.а,: 
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