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VIEŠ J JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUG KOKYB S RODIKLI
VERTINIMO METODIKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s rodikli vertinimo metodika (toliau –
Metodika) nustato vieš j judriojo telefono ryšio paslaug , teikiam viešuoju judriojo telefono
ryšio tinklu (toliau – Tinklas), kokyb s rodiklius, j vertinimo s lygas bei skai iavimo metodus.
2. Metodika parengta pagal Europos telekomunikacij standart instituto (toliau – ETSI)
technines specifikacijas ETSI TS 102 250-2 V1.6.2 (2008-09) „Kalbin s informacijos apdorojimas,
perdavimas ir kokyb s aspektai (STQ); Populiari j paslaug kokyb s rodikli aspektai GSM ir 3G
tinkluose; 2 dalis: Paslaug kokyb s rodikli apibr žimai ir j apskai iavimas“ (angl. „Speech
Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM
and 3G networks; Part 2: Definition of Quality of Service parameters and their computation“),
ETSI TS 102 250-5 V1.5.1 (2008-05) „Kalbin s informacijos apdorojimas, perdavimas ir kokyb s
aspektai (STQ); Populiari j paslaug kokyb s rodikli aspektai GSM ir 3G tinkluose; 5 dalis:
Tipini matavimo b d apibr žimai“ (angl. „Speech Processing, Transmission and Quality Aspects
(STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 5: Definition typical
measurement profiles“), ETSI TS 102 250-6 V1.2.1 (2004-10) „Kalbin s informacijos apdorojimas,
perdavimas ir kokyb s aspektai (STQ); Populiari j paslaug kokyb s rodikli aspektai GSM ir 3G
tinkluose; 6 dalis: Duomen apdorojimas ir statistiniai metodai“ (angl. „Speech Processing,
Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 6: Post processing and statistical methods“).
3. Metodikoje vartojama ši s voka:
Paslaug kokyb s rodiklis – objektyviai vertinama vieš j judriojo telefono ryšio paslaug
teikimo kokyb s charakteristika.
Kitos Metodikoje vartojamos s vokos suprantamos taip, kaip jos apibr žtos Lietuvos
Respublikos elektronini ryši statyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382).
4. Metodikoje vartojamos šios santrumpos:
DL – duomen gavimas;
FTP – byl perdavimo protokolas;
GPRS – paketinio duomen perdavimo paslauga;
GPS – visuotin pad ties nustatymo sistema;
GSM – visuotin judriojo ryšio sistema;
HTTP – hiperteksto perdavimo protokolas;
IP – interneto protokolas;
MMS – daugialyp žinut ;
MO – sujungim inicijuojantis galinis renginys;
MOS-LQO – vertinta balso perdavimo kokyb aparat riniu b du, kur 1 yra žemiausias
kokyb s vertinimo balas, o 5 – aukš iausias;
MT – sujungim užbaigiantis galinis renginys;
PDP – paketinio duomen perdavimo protokolas;
PS – paketin komutacija;
SMS – trumpa tekstin žinut ;
TCP – perdavimo valdymo protokolas;
UL – duomen siuntimas;
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UMTS – universalioji judriojo ryšio sistema.
5. Metodika yra taikoma GSM ir tre iosios kartos UMTS tinklais teikiam vieš j judriojo
telefono ryšio paslaug kokyb s rodikliams vertinti.
II. PASLAUG KOKYB S RODIKLIAI
6. Vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokybei vertinti taikytini šie kokyb s rodikliai:
6.1. Bendrieji, nuo vieš j judriojo telefono ryšio paslaug r šies nepriklausantys, kokyb s
rodikliai:
6.1.1. Tinklo nepasiekiamumas radijo ryšiu – nes kming bandym pasiekti Tinkl radijo
ryšiu procentin dalis nuo vis bandym .
Tinklo nepasiekiamumas
=
radijo ryšiu

nes kmingi bandymai pasiekti Tinkl radijo ryšiu
visi bandymai pasiekti Tinkl radijo ryšiu

×100.

Nes kmingas bandymas pasiekti Tinkl radijo ryšiu – kai bandant pasinaudoti vieš j judriojo
telefono ryšio paslaugomis, teikiamomis Tinklu, galinis renginys neaptinka Tinklo radijo ryšio
signalo.
6.1.2. Tinklo nepasiekiamumas – nes kming
dalis nuo vis bandym .
Tinklo nepasiekiamumas =

bandym

užsiregistruoti Tinkle procentin

nes kmingi bandymai užsiregistruoti Tinkle
visi bandymai užsiregistruoti Tinkle

×100.

Nes kmingas bandymas užsiregistruoti Tinkle – kai jungtas galinis renginys neužsiregistruoja
Tinkle.
6.1.3. Nes kming jungim si prie PS tinklo dalis – nes kming bandym prisijungti prie PS
tinklo procentin dalis nuo vis bandym prisijungti prie PS tinklo.
Nes kming jungim si
=
prie PS tinklo dalis

nes kmingi bandymai prisijungti prie PS tinklo
visi bandymai prisijungti prie PS tinklo

×100.

Nes kmingas bandymas prisijungti prie PS tinklo – kai prie PS tinklo nepavyksta prisijungti per
75 sekundes.
6.1.4. Prisijungimo prie PS tinklo trukm – laiko tarpas, reikalingas s kmingai prisijungti
prie PS tinklo.
Prisijungimo prie PS tinklo trukm = ts kmingas prisijungimas – tprisijungimo užklausa.
6.1.5. Nes kming PDP seanso aktyvinim dalis – nes kming
seans dalis nuo vis bandym aktyvinti PDP seans .

bandym

nes kmingi bandymai aktyvinti PDP seans
Nes kming PDP
=
seanso aktyvinim dalis
visi bandymai aktyvinti PDP seans

aktyvinti PDP

×100.

Nes kmingas bandymas aktyvinti PDP seans – kai PDP seanso aktyvinti nepavyksta per 150
sekundži .
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6.1.6. PDP seanso aktyvinimo trukm – laiko tarpas, reikalingas PDP seansui aktyvinti.
PDP seanso aktyvinimo trukm = ts kmingas aktyvinimas – taktyvinimo užklausa.
6.1.7. Nutr kusi PDP seans dalis – ne d l paslaug gav jo iniciatyvos nutr kusi PDP
seans procentin dalis nuo vis s kmingai aktyvint PDP seans .
nutr k PDP seansai
visi s kmingai aktyvinti PDP seansai

Nutr kusi PDP
=
seans dalis

6.2. Balso telefonijos (toliau – BT) paslaug kokyb s rodikliai:
6.2.1. BT nes kming kvietim dalis – nes kming kvietim
kvietim .
BT nes kming kvietim dalis =

×100.

procentin

nes kmingi kvietimai
visi kvietimai

dalis nuo vis

×100.

Nes kmingas kvietimas – kai surinkus teising abonentin numer ir paspaudus galinio renginio
siuntimo mygtuk , per 20 sekundži nebuvo gauta kvietimo signalo, išskyrus tuos atvejus, kai
skambinama paslaug gav jui, kuris ne d l Tinklo veikimo nesklandum yra nepasiekiamas arba
užimtas.
6.2.2. BT skambu io sujungimo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai skambinantis
galinis renginys inicijuoja kito galinio renginio kvietim , iki momento, kai vyksta s kmingas
sujungimas tarp abiej galini rengini .
BT skambu io sujungimo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai paslaug gav jas, surink s pasirinkt teising kito paslaug gav jo
abonentin numer , nuspaudžia galinio renginio siuntimo mygtuk ,
t2 – momentas, kai MO gauna kvietimo arba užimtumo signal .
6.2.3. BT balso perdavimo kokyb – skai ius, parodantis balso, perduodamo Tinklu, kokyb
s kmingo BT skambu io metu, vertint pagal MOS-LQO.
BT balso perdavimo kokyb yra vertinama tokiu b du: bandomojo skambu io metu yra
siun iama n pavyzdini balso raš iš MO MT ir tiek pat pavyzdini balso raš iš MT MO.
Kiekvienam pavyzdiniam balso rašui, priimtam MT, yra suteikiama MOS-LQO skaitin vert ir
apskai iuojamas vis pavyzdini balso raš MOS-LQO skaitini ver i vidurkis. Analogiškai yra
suteikiama MOS-LQO skaitin vert ir apskai iuojamas vis pavyzdini balso raš MOS-LQO
skaitini ver i vidurkis kiekvienam pavyzdiniam balso rašui, priimtam MO. Iš ši dviej
apskai iuot BT balso perdavimo kokyb s ver i (priimta MO ir priimta MT) BT balso perdavimo
kokyb s verte yra laikoma ta, kurios skaitin reikšm yra mažesn .
Perduodamo balso kokyb yra vertinama tik tada, jei skambutis buvo s kmingai užbaigtas.
BT balso perdavimo kokyb (priimta MO) = MOS-LQO, toliau – BPK (MO),
BT balso perdavimo kokyb (priimta MT) = MOS-LQO, toliau – BPK (MT),
1

BT balso perdavimo
kokyb

n
1
n

1
BPK (MO) i , jei
n
1
BPK (MT) i , jei
n

BPK (MO) i
BPK (MO) i

1
n
1
n

BPK (MT) i
BPK (MT) i

;
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ia BPK (MO)i – i-tojo pavyzdinio balso rašo, priimto MO, vertinimas pagal MOS-LQO,
BPK (MT)i – i-tojo pavyzdinio balso rašo, priimto MT, vertinimas pagal MOS-LQO,
n – priimt pavyzdini balso raš skai ius.
Balso perdavimo kokyb yra vertinama to paties BT skambu io metu.
vertinant perduodamo balso kokyb , BT skambu io trukm neturi b ti trumpesn kaip 120
sekundži .
6.2.4. BT nutr kusi skambu i dalis – nutr kusi BT skambu i procentin dalis nuo vis
s kmingai prad t BT skambu i .
BT nutr kusi skambu i dalis =

nutr k BT skambu iai
visi s kmingai prad ti BT skambu iai

×100.

Nutr k s BT skambutis – kai Tinkle sukurtas sujungimas tarp paslaug gav j yra nutraukiamas
ne paslaug gav j iniciatyva, o d l kit priežas i .
S kmingai prad tas BT skambutis – kai tarp MO ir MT vyksta balso perdavimas, o sujungimas
vyko per 20 sekundži nuo bandymo pasinaudoti BT paslaugomis pradžios.
6.3. Vaizdo telefonijos (toliau – VT) paslaug kokyb s rodikliai:
6.3.1. VT paslaug nepasiekiamumas – nes kming bandym pasinaudoti VT paslaugomis
procentin dalis nuo vis bandym pasinaudoti VT paslaugomis.
VT paslaug nepasiekiamumas =

nes kmingi bandymai pasinaudoti VT paslaugomis
×100.
visi bandymai pasinaudoti VT paslaugomis

Nes kmingu bandymu pasinaudoti VT paslaugomis yra laikomas toks bandymas, kai per 20
sekundži nepavyksta prisijungti prie VT paslaug , nors MO rodo, kad tokios paslaugos gali b ti
teikiamos.
6.3.2. VT skambu io sujungimo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai skambinantis
galinis renginys inicijuoja kito galinio renginio kvietim , iki momento, kai vyksta s kmingas
sujungimas tarp abiej galini rengini .
VT skambu io sujungimo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai paslaug gav jas, surink s pasirinkt teising abonentin numer ,
nuspaudžia galinio renginio siuntimo mygtuk ,
t2 – momentas, kai MO gauna kvietimo signal , o MT patvirtina, jog sujungimas atliktas (t.y.
skambinantysis paslaug gav jas išgirsta kvietimo signal arba užimtumo signal , jei MT yra
užimtas).
6.3.3. VT nutr kusi garso ir vaizdo sujungim dalis – nutr kusi VT garso ir vaizdo
sujungim procentin dalis nuo vis VT skambu i , s kmingai priimt MT pus je.
VT nutr kusi garso ir
=
vaizdo sujungim dalis

nutr k VT garso ir vaizdo sujungimai
visi MT pus je s kmingai priimti VT
skambu iai

×100.

Nutr k s VT garso ir vaizdo sujungimas – kai Tinkle sukurtas VT garso ir vaizdo sujungimas
tarp paslaug gav j yra nutraukiamas ne paslaug gav j iniciatyva, o d l kit priežas i .
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S kmingas VT garso ir vaizdo sujungimas – kai tarp MO ir MT vyksta garso ir vaizdo
perdavimas, o sujungimas vyko per 30 sekundži nuo bandymo pasinaudoti VT paslaugomis
pradžios.
6.3.4. VT garso ir vaizdo sujungimo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai MO gaunama
informacija, kad skambutis yra priimtas MT, iki momento, kai prasideda garso ir vaizdo perdavimas
abiejuose galiniuose renginiuose.
VT garso ir vaizdo sujungimo trukm = tgarso ir vaizdo perdavimo pradžia – tMT skambu io patvirtinimas.
6.3.5. VT nutr kusi skambu i dalis – nutr kusi VT skambu i procentin dalis nuo vis
s kmingai prad t VT skambu i .
VT nutr kusi skambu i dalis =

nutr k VT skambu iai
visi s kmingai prad ti VT skambu iai

×100.

Nutr k s VT skambutis – kai Tinkle sukurtas sujungimas tarp paslaug gav j yra nutraukiamas
ne paslaug gav j iniciatyva, o d l kit priežas i .
6.3.6. VT balso perdavimo kokyb – skai ius, parodantis balso, perduodamo Tinklu, kokyb
s kmingo VT skambu io metu, vertint pagal MOS-LQO.
VT balso perdavimo kokyb yra vertinama tokiu b du: bandomojo skambu io metu yra
siun iama n pavyzdini balso raš iš MO MT ir tiek pat pavyzdini balso raš iš MT MO.
Kiekvienam pavyzdiniam balso rašui, priimtam MT, yra suteikiama MOS-LQO skaitin vert ir
apskai iuojamas vis pavyzdini balso raš MOS-LQO skaitini ver i vidurkis. Analogiškai yra
suteikiama MOS-LQO skaitin vert ir apskai iuojamas vis pavyzdini balso raš MOS-LQO
skaitini ver i vidurkis kiekvienam pavyzdiniam balso rašui, priimtam MO. Iš ši dviej
apskai iuot VT balso perdavimo kokyb s ver i (priimta MO ir priimta MT) VT balso perdavimo
kokyb s verte yra laikoma ta, kurios skaitin reikšm yra mažesn .
Perduodamo balso kokyb yra vertinama tik tada, jei skambutis buvo s kmingai užbaigtas.
VT balso perdavimo kokyb (priimta MO) = MOS-LQO, toliau – VBPK (MO),
VT balso perdavimo kokyb (priimta MT) = MOS-LQO, toliau – VBPK (MT),
1

VT balso perdavimo kokyb

n
1
n

1
VBPK (MO) i , jei
n
1
VBPK (MT) i , jei
n

VBPK (MO) i
VBPK (MO) i

1
n
1
n

VBPK (MT) i

;

VBPK (MT) i

ia VBPK (MO)i – i-tojo pavyzdinio balso rašo, priimto MO, vertinimas pagal MOS-LQO,
VBPK (MT)i – i-tojo pavyzdinio balso rašo, priimto MT, vertinimas pagal MOS-LQO,
n – priimt pavyzdini balso raš skai ius.
Balso perdavimo kokyb yra vertinama to paties VT skambu io metu.
vertinant perduodamo balso kokyb , VT skambu io trukm neturi b ti trumpesn kaip 120
sekundži .
6.3.7. VT garso ir vaizdo perdavimo trukm – tai vidutin viena kryptimi perduodamo garso
ir vaizdo signalo iš MO MT arba iš MT MO perdavimo trukm , skaitant garso ir vaizdo signalo
kodavim , siuntim ir iškodavim .
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VT garso ir vaizdo perdavimo
=
trukm
MO>MT
MT>MO

a+b+c+d+e+f
2

garso/vaizdo kodavimas
garso/vaizdo siuntimas
garso/vaizdo iškodavimas
garso/vaizdo kodavimas
garso/vaizdo siuntimas
garso/vaizdo iškodavimas

;

a
b
c
d
e
f

6.4. SMS paslaug kokyb s rodikliai:
6.4.1. Nes kming SMS siuntim dalis – nes kming bandym pasinaudoti SMS
paslaugomis procentin dalis nuo vis bandym pasinaudoti SMS paslaugomis.
Nes kming SMS siuntim dalis =

nes kmingi bandymai pasinaudoti SMS paslaugomis
visi bandymai pasinaudoti SMS paslaugomis

×100.

Nes kmingas bandymas pasinaudoti SMS paslaugomis – kai nuspaudus galinio renginio SMS
siuntimo mygtuk , per 65 sekundes iš SMS centro n ra gaunamas pranešimas, kad SMS yra
s kmingai išsi sta.
6.4.2. Siuntimo SMS centr trukm – laiko tarpas nuo momento, kai sukurta SMS yra
išsiun iama SMS centr , iki momento, kai iš SMS centro gaunamas pranešimas, kad SMS yra
s kmingai išsi sta.
Siuntimo SMS centr trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai sukurta SMS yra išsiun iama SMS centr ,
t2 – momentas, kai iš SMS centro gaunamas pranešimas, kad SMS yra s kmingai išsi sta.
6.4.3. Nes kming SMS pristatym dalis – nes kmingai pristatyt SMS procentin dalis nuo
vis s kmingai išsi st SMS skai iaus.
Nes kming SMS pristatym dalis =

nes kmingai pristatytos SMS
×100.
visos s kmingai išsi stos SMS

Nes kmingai pristatyta SMS – kai s kmingai išsi sta SMS n ra pristatoma adresatui per 175
sekundes arba kai pristatyta SMS yra iškraipyta, t. y. pristatytoje SMS yra nors vieno bito klaida,
lyginant su išsi sta SMS. Pakartotinai gauta SMS n ra traktuojama kaip s kmingai pristatyta SMS.
6.4.4. SMS pristatymo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai sukurta SMS yra išsiun iama
SMS centr , iki momento, kai išsi sta SMS yra s kmingai pristatoma MT.
SMS pristatymo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai sukurta SMS yra išsiun iama SMS centr ,
t2 – momentas, kai išsi sta SMS s kmingai pristatoma MT.
6.5. MMS paslaug kokyb s rodikliai:
6.5.1. Nes kming MMS siuntim dalis – nes kming bandym pasinaudoti MMS
paslaugomis procentin dalis nuo vis bandym pasinaudoti MMS paslaugomis.
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Nes kming MMS
=
siuntim dalis

nes kmingi bandymai pasinaudoti MMS paslaugomis
visi bandymai pasinaudoti MMS paslaugomis

×100.

Nes kmingas bandymas pasinaudoti MMS paslaugomis – kai nuspaudus galinio renginio MMS
siuntimo mygtuk n ra gaunamas pranešimas iš MMS centro, kad MMS s kmingai priimta MMS
centre per laiko tarp , kuris apskai iuojamas pagal formul :
(195 + MMS dydis [kB] x 8 / 5) [s].
6.5.2. Nes kming MMS gavim dalis – nes kming MMS gavim iš MMS centro, gavus
pranešim apie siun iam MMS iš MMS centro, procentin dalis nuo vis bandym parsisi sti
siun iam MMS iš MMS centro.
Nes kming MMS gavim dalis =

nes kmingi bandymai parsisi sti MMS
visi bandymai parsisi sti MMS

×100.

Nes kmingas bandymas parsisi sti MMS – kai nepavyksta parsisi sti MMS iš MMS centro per
laiko tarp , kuris apskai iuojamas pagal formul :
(195 + MMS dydis [kB] x 8 / 10) [s].
6.5.3. MMS siuntimo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai MMS centr nusiun iama
MMS kartu su visa reikalinga adresato informacija, iki momento, kai MO gauna iš MMS centro
pranešim , kad MMS s kmingai priimta MMS centre.
MMS siuntimo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai sukurta MMS yra išsiun iama MMS centr ,
t2 – momentas, kai gaunamas pranešimas iš MMS centro, kad MMS s kmingai priimta MMS
centre.
6.5.4. MMS gavimo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai iš MMS centro MT gauna
aktyvi j SMS (angl. push-SMS), kuri automatiškai (jei tai leidžia galinio renginio technin s
galimyb s ir nustatymai) inicijuoja MMS gavimo proced r (angl. WAP GET REQUEST) iš MMS
centro, iki momento, kai MMS yra s kmingai gauta MT.
MMS gavimo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai inicijuojama MMS gavimo proced ra,
t2 – momentas, kai MT s kmingai gauna MMS iš MMS centro.
6.5.5. Nes kming pranešim apie siun iam MMS dalis – nes kming bandym nusi sti
MT pranešim apie jam siun iam MMS procentin dalis nuo vis bandym nusi sti pranešim
apie siun iam MMS.
Nes kming pranešim
=
apie siun iam MMS dalis

nes kmingi bandymai nusi sti pranešim
apie siun iam MMS
visi bandymai nusi sti pranešim
apie siun iam MMS

×100.

Nes kmingas bandymas nusi sti pranešim apie siun iam MMS – kai MT negauna pranešimo
apie jam išsi st MMS iš MMS centro per 120 sekundži .
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6.5.6. Pranešimo apie siun iam MMS perdavimo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai
siun iama MMS yra perduodama MMS centr , iki momento, kai MT gauna pranešim apie jam
siun iam MMS.
Pranešimo apie siun iam MMS perdavimo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai siun iama MMS yra perduodama MMS centr ,
t2 – momentas, kai MT gauna pranešim iš MMS centro, kad jam yra išsi sta MMS.
6.5.7. Nes kming MMS pristatym dalis – nes kmingai pristatyt MMS procentin dalis
nuo vis s kmingai išsi st MMS.
Nes kming MMS pristatym dalis =

nes kmingai pristatytos MMS
visos s kmingai išsi stos MMS

×100.

Nes kmingai pristatyta MMS – kai s kmingai išsi sta MMS nepasiekia adresato arba pasiekia j
per didesn laiko tarp , nei yra apskai iuotas pagal formul :
(590 + MMS dydis [kB] x 8 / 5 + MMS dydis [kB] x 8 / 10) [s].
6.5.8. MMS pristatymo trukm – laiko tarpas nuo momento, kai sukurta MMS yra
išsiun iama MMS centr , iki momento, kai išsi sta MMS yra s kmingai pristatoma MT.
MMS pristatymo trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai sukurta MMS yra išsiun iama MMS centr ,
t2 – momentas, kai išsi sta MMS s kmingai pristatoma MT.
6.6. HTTP paslaug kokyb s rodikliai:
6.6.1. HTTP paslaug nepasiekiamumas – nes kming bandym pasinaudoti HTTP
paslaugomis procentin dalis nuo vis bandym pasinaudoti HTTP paslaugomis.
nes kmingi bandymai pasinaudoti HTTP paslaugomis
HTTP paslaug
=
×100.
nepasiekiamumas
visi bandymai pasinaudoti HTTP paslaugomis
Nes kmingas bandymas pasinaudoti HTTP paslaugomis – kai per 180 sekundži nuo bandymo
pasinaudoti HTTP paslaugomis pradžios sujungimas ne vyksta – duomen paketai su turinio
informacija n ra pradedami si sti MO, nors MO rodo, kad tokios paslaugos gali b ti teikiamos.
6.6.2. Sujungimo su HTTP paslaugomis trukm – tai laiko tarpas nuo momento, kai
paslaug gav jas inicijuoja bandym pasinaudoti HTTP paslaugomis, iki momento, kai vyksta
sujungimas su HTTP paslaug tarnybine stotimi, t.y. gaunamas pirmasis duomen paketas su
užklaustu turiniu.
Sujungimo su HTTP paslaugomis trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai paslaug gav jas inicijuoja bandym pasinaudoti HTTP paslaugomis,
t2 – momentas, kai yra gaunamas pirmasis duomen paketas su užklaustu turiniu; tai reiškia, kad
HTTP paslaugomis s kmingai galima naudotis.
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6.6.3. HTTP IP paslaugos nepasiekiamumas – nes kming bandym užmegzti TCP/IP ryš
su HTTP paslaug tarnybine stotimi procentin dalis nuo vis bandym užmegzti TCP/IP ryš su
HTTP paslaug tarnybine stotimi.
HTTP IP paslaugos
=
nepasiekiamumas

nes kmingi bandymai užmegzti TCP/IP ryš su HTTP paslaug
tarnybine stotimi
visi bandymai užmegzti TCP/IP ryš su HTTP paslaug
tarnybine stotimi

×100.

Nes kmingas bandymas užmegzti TCP/IP ryš su HTTP paslaug tarnybine stotimi – kai
paslaug gav jas surenka interneto tinklalapio adres naršykl je ir nuspaudžia vedimo mygtuk ,
ta iau per 30 sekundži ne vyksta sujungimas su HTTP paslaug tarnybine stotimi, t.y. turinio
informacija nepradedama gauti arba si sti.
6.6.4. Sujungimo su HTTP IP paslauga trukm – laiko tarpas nuo momento, kai išsiun iama
pirmin užklausa HTTP paslaug tarnybin stot turinio informacijai gauti arba si sti, iki
momento, kai pradedama gauti arba si sti turinio informacij .
Sujungimo su HTTP IP paslauga trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai išsiun iama pirmin užklausa HTTP paslaug tarnybin stot turinio
informacijai gauti arba si sti (paslaug gav jas surenka interneto tinklalapio adres naršykl je ir
nuspaudžia vedimo mygtuk ),
t2 – momentas, kai pradedama gauti arba si sti turinio informacij .
6.6.5. HTTP neužbaigt seans dalis – neužbaigt HTTP seans dalis nuo vis s kmingai
prad t HTTP seans .
HTTP neužbaigt seans dalis =

neužbaigti HTTP seansai
visi s kmingai prad ti HTTP seansai

×100.

HTTP paslaug tarnybin stot
Neužbaigtas HTTP seansas – kai pagal išsi st užklaus
pageidaujama turinio informacija yra pradedama gauti arba si sti, ta iau visa turinio informacija
n ra baigiama gauti arba si sti.
6.6.6. HTTP seanso trukm – laiko tarpas, per kur s kmingai atliekamas PS seansas, nuo
momento, kai išsiun iama pirmin užklausa HTTP paslaug tarnybin stot turinio informacijai
gauti arba si sti, iki momento, kai gaunama arba išsiun iama visa turinio informacija.
HTTP seanso trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai išsiun iama pirmin užklausa HTTP paslaug tarnybin stot turinio
informacijai gauti arba si sti (paslaug gav jas surenka interneto tinklalapio adres naršykl je ir
nuspaudžia vedimo mygtuk ),
t2 – momentas, kai gaunama arba išsiun iama visa turinio informacija.
S kmingas PS seansas – kai pagal išsi st užklaus HTTP paslaug tarnybin stot visa turinio
informacija yra s kmingai baigiama gauti arba si sti.
6.6.7. HTTP vidutin duomen perdavimo sparta – tai perduot duomen kiekis per
laikotarp , reikaling duomenims perduoti, išreikštas kilobitais per sekund . Norint išmatuoti š
rodikl b tina, kad duomen perdavimas b t s kmingai užbaigtas.
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HTTP vidutin duomen perdavimo sparta =

perduot duomen kiekis
tduomen perdavimo pabaiga – tduomen perdavimo

.

pradžia

6.6.8. Nutr kusi HTTP duomen perdavim dalis – nutr kusi HTTP duomen perdavim
procentin dalis nuo vis s kmingai prad t HTTP duomen perdavim .
Nutr kusi HTTP duomen
=
perdavim dalis

nutr k HTTP duomen perdavimai
visi s kmingai prad ti HTTP duomen
perdavimai

Nutr k s HTTP duomen perdavimas – kai duomen
tarpas, kuris apskai iuojamas pagal šias formules:

×100.

perdavimas trunka ilgiau negu laiko

Naudojantis GPRS technologija: bylos(- ) dydis [kB] x 8 / 10 [s],
Naudojantis UMTS technologija: bylos(- ) dydis [kB] x 8 / 50 [s].
6.7. FTP paslaug kokyb s rodikliai:
6.7.1. FTP (gavimo / siuntimo) paslaug nepasiekiamumas – nes kming bandym
pasinaudoti FTP paslaugomis procentin dalis nuo vis bandym pasinaudoti FTP paslaugomis.
FTP (gavimo /
siuntimo)
=
paslaug
nepasiekiamumas

nes kmingi bandymai pasinaudoti FTP paslaugomis
visi bandymai pasinaudoti FTP paslaugomis

×100.

Nes kmingas bandymas pasinaudoti FTP paslaugomis – kai per 180 sekundži nuo bandymo
pasinaudoti FTP paslaugomis pradžios sujungimas ne vyksta – byla n ra pradedama si sti iš FTP
paslaug tarnybin s stoties MO arba byla n ra pradedama si sti iš MO FTP paslaug tarnybin
stot , nors MO rodo, kad tokios paslaugos gali b ti teikiamos.
6.7.2. Sujungimo su FTP (gavimo / siuntimo) paslaugomis trukm – laiko tarpas nuo
momento, kai paslaug gav jas inicijuoja bandym pasinaudoti FTP paslaugomis, iki momento, kai
vyksta sujungimas su FTP paslaug tarnybine stotimi, t.y. pageidaujama byla yra pradedama gauti
arba si sti.
Sujungimo su FTP (gavimo / siuntimo) paslaugomis trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai paslaug gav jas inicijuoja bandym pasinaudoti FTP paslaugomis,
t2 – momentas, kai pradedama gauti arba si sti pageidaujam byl .
6.7.3. FTP (gavimo / siuntimo) IP paslaugos nepasiekiamumas – nes kming bandym
užmegzti TCP/IP ryš su FTP paslaug tarnybine stotimi procentin dalis nuo vis bandym
užmegzti ryš su FTP paslaug tarnybine stotimi.
FTP (gavimo /
siuntimo) IP
=
paslaugos
nepasiekiamumas

nes kmingi bandymai užmegzti TCP/IP ryš su FTP paslaug
tarnybine stotimi
visi bandymai užmegzti TCP/IP ryš su FTP paslaug tarnybine
stotimi

×100.
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Nes kmingas bandymas užmegzti TCP/IP ryš su FTP paslaug tarnybine stotimi – kai yra
išsiun iama užklausa FTP paslaug tarnybin stot bylai gauti arba si sti, ta iau per 30 sekundži
ne vyksta sujungimas su FTP paslaug tarnybine stotimi, t.y. byla nepradedama gauti arba si sti.
6.7.4. Sujungimo su FTP (gavimo / siuntimo) IP paslauga trukm – laiko tarpas, reikalingas
TCP/IP ryšiui su FTP paslaug tarnybine stotimi užmegzti, nuo momento, kai yra išsiun iama
užklausa FTP paslaug tarnybin stot bylai gauti arba si sti, iki momento, kai pageidaujama byla
yra pradedama gauti arba si sti.
Sujungimo su FTP (gavimo / siuntimo) IP paslauga trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai išsiun iama užklausa FTP paslaug tarnybin stot bylai gauti arba
si sti,
t2 – momentas, kai pageidaujama byla yra pradedama gauti arba si sti.
6.7.5. FTP (gavimo / siuntimo) neužbaigt seans dalis – neužbaigt FTP seans procentin
dalis nuo vis s kmingai prad t FTP seans .
FTP (gavimo / siuntimo)
=
neužbaigt seans dalis

neužbaigti FTP seansai
visi s kmingai prad ti FTP seansai

×100.

Neužbaigtas FTP seansas – kai pagal užklaus FTP paslaug tarnybin stot pageidaujama byla
yra pradedama gauti arba si sti, ta iau visa byla n ra baigiama gauti arba si sti.
6.7.6. FTP (gavimo / siuntimo) seanso trukm – laiko tarpas, per kur s kmingai atliekamas
PS seansas, nuo momento, kai išsiun iama pirmin užklausa FTP paslaug tarnybin stot bylai
gauti arba si sti, iki momento, kai gaunama arba išsiun iama visa byla.
FTP (gavimo / siuntimo) seanso trukm = t2 – t1;
ia t1 – momentas, kai išsiun iama pirmin užklausa FTP paslaug tarnybin stot bylai gauti
arba si sti,
t2 – momentas, kai gaunama arba išsiun iama visa byla.
S kmingas PS seansas – kai pagal išsi st užklaus
FTP paslaug tarnybin stot byla
s kmingai baigiama gauti arba si sti.
6.7.7. FTP (gavimo / siuntimo) vidutin duomen perdavimo sparta – tai perduot
duomen kiekis per laikotarp , reikaling duomenims gauti arba si sti, išreikštas kilobitais per
sekund . Norint išmatuoti š rodikl b tina, kad duomen gavimas arba siuntimas b t s kmingai
užbaigtas.
FTP (gavimo / siuntimo)
vidutin duomen perdavimo =
sparta

tduomen

perduot duomen kiekis
gavimo / siuntimo pabaiga – tduomen gavimo / siuntimo pradžia

.

6.7.8. FTP (gavimo / siuntimo) nutr kusi duomen perdavim dalis – nutr kusi FTP
duomen perdavim procentin dalis nuo vis s kmingai prad t FTP duomen perdavim .
FTP (gavimo / siuntimo)
nutr kusi duomen =
perdavim dalis

nutr k FTP duomen perdavimai
visi s kmingai prad ti FTP duomen perdavimai

×100.
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Nutr k s FTP duomen perdavimas – kai duomen perdavimas trunka ilgiau negu laiko tarpas,
kuris apskai iuojamas pagal šias formules:
Naudojantis GPRS technologija:
UL : bylos dydis [kB] x 8 / 5 [s],
DL : bylos dydis [kB] x 8 / 10 [s].
Naudojantis UMTS technologija:
UL ir DL : bylos dydis [kB] x 8 / 50 [s].
III. PASLAUG KOKYB S RODIKLI

VERTINIMO S LYGOS

7. Bandymai atliekami Lietuvos Respublikos teritorijoje pasirinktoje fiksuotoje bandym
vietoje arba važiuojant transporto priemone.
8. Bandymai atliekami pasirinktais judriojo telefono ryšio numeriais.
9. Atliekant bandymus naudojami MO ir MT veikia tame pa iame Tinkle.
10. Bandymai skirting operatori Tinkluose yra atliekami tuo pa iu metu ir naudojant t pa i
matavimo rang .
IV. DUOMEN RINKIMAS IR VIEŠ J JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUG
KOKYB S RODIKLI VERTINIMO ATASKAITOS SKELBIMAS
11. Duomen rinkimo laikotarpis nustatomas nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.
12. Duomenys renkami darbo dienomis ir darbo valandomis.
13. Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos ryši reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) pagal
surinktus duomenis per Metodikos 11 punkte nurodyt laikotarp parengia vieš j judriojo telefono
ryšio paslaug kokyb s rodikli vertinimo ataskait , kuri paskelbiama per 35 darbo dienas nuo
Metodikos 11 punkte nurodyto laikotarpio pabaigos.
14. Vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s rodikli vertinimo ataskait Tarnyba
skelbia savo interneto tinklalapyje ir (ar) kituose informacijos šaltiniuose.
15. Bandym metu gaut duomen apdorojimas ir paslaug kokyb s rodikli pateikimas
aprašytas Metodikos priede.
V. PASLAUG KOKYB S PRIEŽI RA
16. Tarnyba, naudodama Tarnybos matavimo rang , gali vykdyti viešojo judriojo telefono ryšio
operatori teikiam paslaug kokyb s prieži r šiais atvejais:
16.1. savo iniciatyva, atlikdama pasirinkt viešojo judriojo telefono ryšio operatori ir
pasirinkt vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s rodikli vertinim ;
16.2. pagal paslaug gav j skundus ir pranešimus (toliau – skundai). Paslaug kokyb s
rodikli vert s šiais atvejais apskai iuojamos tik pagal duomenis, surinktus skundo nagrin jimo
metu, ta iau šie duomenys ne traukiami vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s rodikli
vertinimo ataskaitas už ataskaitinius laikotarpius.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Metodika gali vadovautis ir viešojo judriojo telefono ryšio operatoriai savarankiškai
nor dami vertinti savo teikiam paslaug kokyb .
______________

Vieš j judriojo telefono ryšio
paslaug kokyb s rodikli
vertinimo metodikos
priedas
BANDYM METU GAUT DUOMEN APDOROJIMAS IR PASLAUG KOKYB S
RODIKLI PATEIKIMAS
1. Duomenys vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s rodikliams apskai iuoti
gaunami vadovaujantis Vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s rodikli vertinimo
metodika atliekant bandomuosius BT ir VT skambu ius, SMS ir MMS siuntimus bei bandymus
pasinaudoti HTTP ir FTP paslaugomis.
2. Paslaug kokyb s rodikli matavim duomen tipai:
2.1. dvejetain s vert s – kai matuojamo paslaug kokyb s rodiklio vert gali tur ti tik vien iš
dviej reikšmi (taip arba ne, 1 arba 0), išreiškiam procentais;
2.2. trukm s vert s – matuojamo paslaug kokyb s rodiklio vert yra laiko tarpas, išreikštas
sekund mis;
2.3. spartos vert s – duomen perdavimo sparta, išreikšta kilobitais per sekund ;
2.4. balso perdavimo kokyb s vert s – pagal MOS-LQO balais vertinta balso perdavimo
kokyb .
3. Ataskaitinio laikotarpio paslaug kokyb s rodiklio vidutin vert yra vis bandym metu
gaut ver i aritmetinis vidurkis, kuris apskai iuojamas pagal formul :
1
K
Ki ;
n
ia K – vidutin paslaug kokyb s rodiklio vert per tam tikr laikotarp ,
Ki – i-tojo bandomojo matavimo metu išmatuota paslaug kokyb s rodiklio vert ,
n – bandom j matavim , atlikt per tam tikr laikotarp , kiekis.
4. Ataskaitinio laikotarpio apskai iuotos vidutin s paslaug kokyb s rodikli vert s yra
pateikiamos lentel je (-se), nurodant kiekvieno viešojo judriojo telefono ryšio operatoriaus teikiam
paslaug kokyb s rodiklius atskirai, taip pat nurodant atlikt bandym kiek .
5. Jei bandym metu gaut rezultat pasiskirstymas pagal apskai iuot vidutin paslaug
kokyb s rodiklio vert n ra simetriškas, gali b ti naudinga nurodyti matavim duomen median .
Ši reikšm suprantama kaip taškas duomen aib je, padalinantis j dvi lygias dalis. Pus duomen
turi mažesnes arba lygias medianai reikšmes, kita pus – didesnes arba lygias jai. Mediana n ra
pateikiama, jei paslaug kokyb s rodiklio vert s yra dvejetainio tipo.
6. Siekiant paslaug kokyb s rodiklius vieš j judriojo telefono ryšio paslaug kokyb s
rodikli vertinimo ataskaitose pateikti vaizdžiau, gali b ti naudojami tokie grafiniai vaizdavimo
b dai:
6.1. paslaug kokyb s rodiklio kitimas per tam tikr laik ;
6.2. stulpelin s diagramos;
6.3. linijin s diagramos;
6.4. dažnin pasiskirstymo histograma;
6.5. procentin pasiskirstymo histograma;
6.6. sumin pasiskirstymo histograma;
6.7. žem lapiai su pažym tomis bandym atlikimo vietomis.
7. Bandym vietos žem lapyje yra vaizduojamos pagal bandym metu naudojamo GPS
imtuvo užfiksuotas koordinates.
8. Skai iuojant b tin bandym kiek ir norint pasiekti tam tikr pasikliovimo interval arba
atvirkš iai – skai iuojant pasikliovimo interval pagal surinkt duomen kiek , naudojamas 95 proc.
pasikliovimo lygmuo.

2
9. Kad paslaug kokyb s rodiklio vertinimas b t statistiškai patikimas, reikalingas bandym
kiekis apskai iuojamas remiantis žemiau pateiktomis formul mis.
Jeigu matuojant paslaug kokyb s rodikl yra nustatoma k nes kming vyki iš N bandym , tai
tikroji nes kming vyki dalies reikšm su pasikliovimo lygmeniu 1 – yra tarp k / N – ir k / N +
. yra vadinamas pasikliovimo intervalu ir yra apskai iuojamas pagal formul (esant didelei N
reikšmei):
p (1 p )
;
N

( )

ia p – tik tina nes kming vyki dalis,
( ) – (1– ( / 2)) × 100 normalusis procentinis pasiskirstymas su vidurkiu 0 ir standartiniu
nuokrypiu 1 (N(0,1)). Kai pasikliovimo lygmuo yra lygus 95 proc., tai ( ) = 1,96.
B tin bandym kiek N galima apskai iuoti taip:
N

( ) 2 p (1 p )
2

;

ia N – bandym kiekis,
( ) – normalusis procentinis pasiskirstymas, kai pasikliovimo lygmuo yra lygus 95 proc., tai
( ) = 1,96,
p – tik tina nes kming vyki dalis, kai tik tina nes kming vyki dalis n ra žinoma,
skai iuojant b tin bandym kiek naudojama vert p = 0,5,
– pasikliovimo intervalas (pvz., ± 4 proc., tuomet formul rašoma vert
= 0,04).
10. Trukm s matavimams reikalingas bandym kiekis apskai iuojamas pagal formul :

( z1

)2

2

s
n
;
x
a
ia z1- /2 – 1– / 2 normalusis procentinis pasiskirstymas,
s – numatomas trukm s vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis (apskai iuojamas
remiantis matavimais),
a – santykinis tikslumas.
Numatomas trukm s vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis apskai iuojamas pagal
formul :
1
s
( xi x ) 2 ;
n
/2
2

ia x – numatoma trukm s rodiklio vidutin reikšm (apskai iuojama remiantis buvusiais
matavimais),
xi – i-tojo bandomojo matavimo metu išmatuota paslaug kokyb s rodiklio vert ,
n – bandom j matavim , atlikt per tam tikr laikotarp , kiekis.
Net ir tada, kai n ra reikalavimo nurodyti trukm s vidutin kvadratin (standartin ) nuokryp ,
šioje formul je turi b ti panaudota bent jau numatoma jo reikšm .
1 lentel je pateikiamas reikaling bandym skai ius esant skirtingoms S / x vert ms, kai
z1 / 2 1,96 , pasikliovimo lygmuo yra 95 proc. ir a = 2 proc.
1 lentel
Bandym skai ius
S/ x
< 0,1
100
0,1–0,3
1000
> 0,3–0,5
2500
> 0,5–0,7
5000
> 0,7–0,9
7500
> 0,9
10000
__________

