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 בהתאם לטופולוגיית רשת BSA"הבהרות לעניין שינויים טכנולוגיים  לתיק שירות  -4נספח מס' 

  הוט טלקום"
 .2015פברואר  5מיום  הוט של

 
 

 -מתאריך ה "BSA + Telephony"רות ישבעניין תיק   הוט  את בקשות המשרד בחן  .1

הנובעות טכניות  , בהתאמותה"( בשל הצורך, לשיטתרותיתיק הש)" 17/11/2014

 מטופולוגיה וטכנולוגיה שונות של רשת כבלים.

 רותילתיק הש 3.5סעיף  –המדדים  –איכות השירות 

המשרד   .רותיבמקום הטבלה שבתיק השצ"ב המהמעודכנת תבוא הטבלה לעניין רשת הוט,  .2

יבחן מעת לעת, על בסיס בדיקות ונתונים עדכניים, את הצורך בעדכון טבלה זו, ויעדכנה 

  ככל שידרש.

הגיע לכלל בפניו לראשונה בסמך ו הובאובחן את נתוני המדידות שזאת, לאחר שהמשרד  .3

 Latency -ו Packet Lossמות ר עם P0 רותישרמת ניתן להשיק את  בעת הזאתדעה כי 

י כפי שנמסר על ידגבוהה יותר   Jitter, אך לא עם רמת רותימאשר בתיק הש גבוהות יותר

שהם רגישים  יזיהואמת כגון טלפוניה וטלו-רותי זמןיפגיעה בש אשר משמעותה, רמה הוט 

 .Jitter -ל

 בסיס על ברשתאינו יישום נפוץ  אשר Multicastלשירות  מתייחסת ,P4 רותיש רמת .4

. לאחר שהמשרד בחן את הפרמטרים חודיתיהבנויה בטופולוגיה י הכבלים טכנולוגיות

שהובאו בפניו לראשונה בסמך, ובשים לב לכך שטרם הגיע המועד לאספקת שירות זה, 

נוספות  בדיקות ,ניסויים באמצעות כאמור הפרמטריםהמשרד סבור כי נכון לבחון את  

 שירות ספקיותאו כל מידע  ונתונים נוספים שיובאו בפני המשרד על ידי על ידי הוט  שיערכו

    .17/04/2015ליום  עד  הכלו בכך מעוניינות שיהיו

מהנימוקים שפורטו במענה  נדחתה שוב5P (CBR ) רותישביחס לרמת בסמך  הוט  עמדת .5

ככל וע"י ספקי השירות  הוט  אליועברו נדרשות רות ישהמות רהיל דרישות לתמלשימוע. 

הציג בפניו לפנות למשרד ול הוט ברשת כבלים, תוכלולמימוש סביר שתמהיל זה יהיה בלתי 

, לרבות הפרמטרים את דרישות המפעילים לרמות השרות כנגד יכולות ביצועי הרשת

 ברשת הוט.  CBRהמתאימים לשירות 
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ת ברשתות תקשורת ואיננה שיטת המדידה שהוצעה לראשונה בסמך איננה מקובל .6

בשעת תהיה, כמקובל ברשתות תקשורת,  של הפרמטרים המדידהאפקטיבית. לפיכך, 

 מס.העו

 

 בתיק השירות 5.3.4סעיף  –החרגת אירועים מיוחדים  -טיפול בתקלות )מדדים( 

ובסמך,  12/01/2015לאור רגישותה של רשת הוט לרעש והפרעות, כפי שהוצגו בפגישה מיום  .7

, לפיה יש מקום 5/2/15-המשרד קיבל באופן חלקי את עמדת הוט  שהוצגה במסמך מ

להחריג תקלות הנובעות מרעש והפרעות. לפיכך, לעניין הפרעות ורעש, לאחר שהוצג בפני 

 3ש או ההפרעה, נקבע משך זמן מקסימלי לתיקון של המשרד  הקושי באיתור מקור הרע

 שעות. 4-8ימי עבודה במקום 

תקלות הנובעות מהפסקת חשמל, במידה ואלה מתועדות, יוחרגו אף הן, לאחר שהוצג בפני  .8

(. לפיכך, הפסקות חשמל CORE -המשרד  כי רשת הוט איננה מגובה חשמלית )למעט ה

 ב מועדי התיקון. מתועדות )ע"י חח"י(, יוחרגו בחישו

תקלה הנובעת מקרע סיב איננה מייחדת את רשת הכבלים והמשרד לא מצא מקום  .9

 להחריגה, מבחינת זמן ומשך תיקונה.

 

 זמינות

ברשת הגישה בהסתייגויות  95%בסמך הוצגה לראשונה  בקשת הוט לקביעת זמינות של  .10

 לעיל.  9שונות ובהן קריעת סיב. לעניין קריעת סיב, הבקשה נדחתה, כאמור בסעיף 

המשרד מעריך כי קריעת סיב אחראית לכמחצית מהתקלות ברשת הגישה. לפיכך, המשרד 

בהחרגת הפסקות  ,97%קיבל באופן חלקי את בקשת הוט והזמינות ברשת הגישה תהיה 

 בשל היעדר הגיבוי( ותקלות הנובעות מרעש והפרעות בלבד.חשמל מתועדות )
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 להלן הטבלה המעודכנת: .11

 

 תצורת שירות רמת שירות

Jitter 
(mSec) 

Latency 
(mSec) 

Packet 
Loss 

 הוט הוט הוט

P5 CBR 
 קצב מובטח 

של תמהיל סביר יוקצה ל
 ברשת כבלים CBR משתמשי

5 > 4 > 10-6 > 

P4 MultiCast 
הפצת תוכן זהה ללקוחות קצה 

 רבים

 
 ייקבע לאחר ניסויים ומדידות

P0 Best Effort 
 בסיסי

 

15 > 45 > 0.01 > 

 


