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Δείκτης Χ01

Στα δεδομένα του Δείκτη υπάρχουν 109 ελλείπουσες τιμές (ΝΑ) λόγω συστημικού προβλήματος. Εξ αυτών 21 αφορούν το link group category GRIX και 88 αφορούν το link group 

category, international no GRIX. Οι τιμές αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του Δείκτη Χ01. Ο Δείκτης αυτός αφορά σταθερή και κινητή.

Δείκτες Σ01-Σ02-Σ03

Cosmote double play sim : Η εν λόγω υπηρεσία/προϊόν δεν θα υπολογίζεται στις μετρήσεις των Δεικτών Ποιότητας. Όσον αφορά στον Δείκτη Σ01-χρόνος παροχής αρχικής σύνδεσης - η 

ενεργοποίηση του προϊόντος είναι άμεση στον πελάτη με την λήψη της κάρτας sim. Σε ό,τι αφορά μετρήσεις βλαβών, αυτές αφορούν βλάβες τερματικού εξοπλισμού που δεν 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των Δεικτών Σ02-Σ03.

WiMAX : Προϊόντα προς κατάργηση τα οποία δεν υπολογίζονται στα μετρικά των Δεικτών Σ01-Σ02-Σ03.

ΝΑ= ελλείπουσες τιμές. Στις παρούσες αναφορές για τους Δείκτες Σ01-Σ02-Σ03, εξαιρέθηκαν οι ΝΑ εγγραφές τόσο από τους υπολογισμούς των Δεικτών όσο και από την απεικόνισή τους 

στα δεδομένα -raw data -αυτών. Χρειάζεται επαναπροοσαρμογή του αλγόριθμου έτσι ώστε ναι μεν να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των Δεικτών αλλά να απεικονίζονται ως 

εγγραφές στα δεδομένα αυτών.

Στο πεδίο "fault category" στα δεδομένα των Δεικτών Σ02-Σ03, "η κατηγοριοποίηση των βλαβών γίνεται από τον πάροχο". Επανεξέταση του εν λόγω πεδίου από πλευράς μας στα Π/Σ 

μας έτσι ώστε να ταυτίζεται με τις προδιαγραφές του Δείκτη σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Στο πεδίο "fault type" οι τιμές είναι μηδέν -0- " αν η βλάβη επηρεάζει μόνο την τηλεφωνία" ή μονάδα -1- "αν η βλάβη επηρεάζει μόνο τη σύνδεση Διαδίκτυο" και σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση των βλαβών όπως υπάρχουν και καταγράφονται στα Π/Σ μας.

Πεδία "access network" & "telephony" για τους Δείκτες Σ01-Σ02-Σ03. Τα πεδία είναι από διαφορετικά Π/Σ με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου δεν έχουν 

ενημερωθεί και τα δύο ταυτόχρονα.  Έτσι υπάρχει αναντιστοιχία  του δικτύου πρόσβασης με τον τύπο δικτύου τηλεφωνίας για ελάχιστες περιπτώσεις (πχ. FTTH με VoIP over MSAN).

Πεδία "fault date " - "fault time" & "restore date"- "restore time", για τους Δείκτες Σ02-Σ03 που αφορούν μετρήσεις βλαβών, σε ελάχιστες περιπτώσεις, δεν έχουν ενημερωθεί σωστά τα 

πεδία "restore date"- "restore time" με αποτελέσμα να υπάρχουν ελάχιστες αστοχίες σε χρόνους καταγραφής ημερομηνίας  αποκατατάστασης βλάβης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Χ01-Σ01-Σ02-Σ03 (ΟΤΕ ΑΕ)

ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ /ΜΟΡΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περίοδος μετρήσεων από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022

Δείκτης Χ01 : 

link_group_cat = Αναγνωριστικό της κατηγορίας όπου ανήκει ένα σύνολο συνδέσμων:

grix  : αναφέρεται στο σύνολο των συνδέσμων στο GR-IX

national_no_grix  : αναφέρεται στο σύνολο των συνδέσμων με εθνικά δίκτυα εκτός GR-IX

international_no_grix  : αναφέρεται στο σύνολο των συνδέσμων με διεθνή δίκτυα εκτός  GR-IX

Δείκτες Σ01

access_network : Ο τύπος του δικτύου πρόσβασης δεδομένων όπου : 

ADSL: Περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των προτύπων ADSL (π.χ. ADSL2,2+)

VDSL: Περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των προτύπων VDSL (π.χ. VDSL2, VDSL2-Vplus, VDSL2-Vectoring)

FTTH: Fiber To The Home

FWA (Fixed Wireless Access): Περιλαμβάνει τις τεχνολογίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης (π.χ. μικροκυματικές ζεύξεις, WiMAX, σταθερή ασύρματη πρόσβαση μέσω 5G)

direct_indirect : Άμεση ή έμμεση υπηρεσία

telephony : O τύπος του δικτύου τηλεφωνίας (μόνο για σταθερά ενσύρματα δίκτυα- PSTN, ISDN, VoIP)

number_portability : σύνδεση με διατήρηση του υπάρχοντος αριθμού (φορητότητα), new_number: σύνδεση με νέο αριθμό

Δείκτες Σ02-Σ03 

access_network : Ο τύπος του δικτύου πρόσβασης δεδομένων όπου : 

ADSL: Περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των προτύπων ADSL (π.χ. ADSL2,2+)

VDSL: Περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των προτύπων VDSL (π.χ. VDSL2, VDSL2-Vplus, VDSL2-Vectoring)

FTTH: Fiber To The Home

FWA (Fixed Wireless Access): Περιλαμβάνει τις τεχνολογίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης (π.χ. μικροκυματικές ζεύξεις, WiMAX, σταθερή ασύρματη πρόσβαση μέσω 5G)

direct_indirect : Άμεση ή έμμεση υπηρεσία

telephony : O τύπος του δικτύου τηλεφωνίας (μόνο για σταθερά ενσύρματα δίκτυα- PSTN, ISDN, VoIP)

PSTN = Δημόσιο μεταγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο (Public Switched Telephone Network

ISDN  = Integrated services digital network = Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών

FTTH = Fiber to the Home 

FWA = Fixed Wirelles Access 

VoIP = Voice over IP 

ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line

VDSL: Very high bit rate DSL


