नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

Nepal Telecommunications Authority
मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रधतवेदन
(Drive Test Report)

धबराटनगर
१. पृष्ठभूधम
परीक्षण अवधि

२०७६ बैशाख अन्ततम हप्ता र जेष्ठ पहहलो हप्ता।

परीक्षण गररएका नेटवककहरु

नेपाल टे धलकम, एनसेल, स्माटक टे धलकम।

परीक्षण गररएको मुख्य - मुख्य स्थानहरु:

धबराटनगर महानगरपाधलका र आसपासका क्षेत्रहरु।

प्रयोग गररएको उपकरण

JDSU E6474A (परीक्षण गनक)
Gladiator (तथ्याङ्क प्रशोिन गनक)

२. परीक्षणको नधतजा
२.१ फोनकल परीक्षण
जम्मा कल प्रयास: १३६।
कल अवधि: १२० सेकेतड।
सेवा प्रदायकको आफ्नै नेटवकक धभत्र लोकल कल गररएको।
उपलब्ि नेटवकक (4G/ 3G/ 2G) स्वचाधलत रुपमा (Free Mode/ Auto Select) छनौट हुने हवधि प्रयोग गररएको।

क्र.
सं .

सेवा मानक

तोकेको कायम
गनुप
क ने स्तर

१.

फोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय (Second)
(Call Setup Time)

२.

फोनकल स्थापना हुने दर (%)
(Call Setup Success Rate)

३.

आफै फोनकल हवच्छे द हुने दर (%)
(Call Drop Rate)

मापन गररएको स्तर

प्राधिकरणले

५ सेकेण्ड वा

नेपाल
टे धलकम

एनसेल

स्माटक
टे धलकम

८.79

६.52

८.46

९९% वा बढी

97.06

99.26

97.81

२% वा कम

1.52

2.22

०

कम

फोनकल परीक्षण सम्बतिी
हववरण
Success: फोनकल सफल भएको
Blocked: फोनकल नलागेको
No Comm: सम्पकक हुन नसकेको
Dropped: फोनकल धबचैमा काहटएको

फोनकल परीक्षणको समयमा
उपलब्ि नेटवकक
RxLev: 2G
RSCP: 3G
हररयो: उत्कृष्ट
नीलो: राम्रो
पहें लो: ठिकै
रातो: कमजोर

प्रयोगकताक उपकरण (User
Equipment) लाई स्वचाधलत रुप (Free
Mode/ Auto Select Mode) मा प्रयोग
गदाक उपलब्ि भएको सं केतको स्तर
(Signal Level) को आिारमा तयार
पाररएको।

२.२ इतटरनेट परीक्षण
जम्मा हपंग प्रयास: १८२।
हपंग पररक्षण गनक प्रयोग भएको वेबसाइट: www.cnn.com।
जम्मा वेब ब्राउन्जंङ (एचहटहटहप) प्रयास: २१४।
एचहटहटहप पररक्षण गनक प्रयोग भएको वेबसाइट: www.instagram.com, www.nea.org.np,
www.esewa.com.np, www.annapurnapost.com।
जम्मा डाउनलोड तथा अपलोड (एफहटहप) प्रयास: १०२।
परीक्षण सभकर: नेपालमा रहे को Virtual Private Server।
उपलब्ि नेटवकक (4G/ 3G/ 2G) स्वचाधलत रुपमा (Free Mode/ Auto Select) छनौट हुने हवधि प्रयोग गररएको।

क्र.
सं .

मापन गररएको स्तर

प्राधिकरणले
सेवा मानक

तोकेको कायम
गनुप
क ने स्तर

१.

हपंग गनक लाग्ने समय (Milliseconds)
(Ping Round Trip Time)

२.

२५० धमधल-

नेपाल
टे धलकम

एनसेल

स्माटक
टे धलकम

265.12

326.51

277.75

हपंग सफलताको दर (%)
(Ping Success Rate)

96.28

100

97.28

३.

वेबपेज खुल्न लाग्ने समय (Seconds)
(Web Browsing Time, HTTP)

22.18

12.65

15.99

४.

वेबपेज खुल्ने सफलताको दर (%)
(Web Browsing Success Rate, HTTP)

95.79

100

96.86

५.

डाउनलोड डाटाको औसत बहाव (Mbps)
(Average Download Throughput, FTP)

5.23

7.36

9.48

६.

डाउनलोड डाटाको अधिकतम बहाव (Mbps)
(Peak Download Throughput, FTP)

14.36

37.12

51.81

७.

डाउनलोड सफलताको दर (%)
(Download Success Rate, FTP)

85.18

90.38

100

८.

अपलोड डाटाको औसत बहाव (Mbps)
(Average Upload Throughput, FTP)

1.33

4.22

5.56

९.

अपलोड डाटाको अधिकतम बहाव (Mbps)
(Peak Upload Throughput, FTP)

3.47

12.44

18.28

86.53

90.38

98.03

१०.

अपलोड सफलताको दर (%)
(Upload Success Rate, FTP)

सेकेण्ड वा कम

८०% वा बढी

७५% वा बढी

वेब ब्राउन्जंङ परीक्षणको
समयमा उपलब्ि नेटवकक
RRCP: 3G
RSRP: 4G
हररयो: उत्कृष्ट
नीलो: राम्रो
पहें लो: ठिकै
रातो: कमजोर
प्रयोगकताक उपकरण (User
Equipment) लाई स्वचाधलत रुप (Free
Mode/ Auto Select Mode) मा प्रयोग
गदाक उपलब्ि भएको सं केतको स्तर
(Signal Level) को आिारमा तयार
पाररएको।

डाउनलोड अपलोड
परीक्षणको समयमा उपलब्ि
नेटवकक
RRCP: 3G
RSRP: 4G
हररयो: उत्कृष्ट
नीलो: राम्रो
पहें लो: ठिकै
रातो: कमजोर
प्रयोगकताक उपकरण (User
Equipment) लाई स्वचाधलत रुप (Free
Mode/ Auto Select Mode) मा प्रयोग
गदाक उपलब्ि भएको सं केतको स्तर
(Signal Level) को आिारमा तयार
पाररएको।

अनुसूची: परीक्षण हवधि तथा सेवा मानकहरुसम्बतिी जानकारी
उल्ले न्खत परीक्षण ड्राइभ टे स्ट हवधि माफकत गररएको हो। यस हवधिमा चलायमान सवारीसािनमा
जडान गररएको परीक्षण उपकरणद्वारा लगातार फोनकल गरी वा डाटा प्रयोग गरी मोबाइल
नेटवककको मुख्य मुख्य सेवा मानकहरुको तथ्यांक सं कलन गररतछ। यस क्रममा कुनै एक स्थानमा
उपलब्ि सबै सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तर मापन समानाततर रुपमा एकैसाथ गररतछ।
१. फोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय (Call Setup Time):
“फोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय” भन्नाले फोन गने व्यन्िले फोन डायल गरे को समय र फोन गने
व्यन्िले फोन ररधसभ गने व्यन्िकहााँ ररं ग बजेको वा व्यस्त रहेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएको समय
हवचको अवधि सम्झनु पछक। एउटै सेवा प्रदायकको नेटवककको स्थानीय फोनकलमा फोनकल स्थापना हुन
लागेको औसत समयको रुपमा यसको मापन गररतछ।
२. फोनकल स्थापना हुने दर (Call Setup Success Rate):
“फोनकल स्थापना हुने दर” ले ग्राहकलाई आवश्यक पदाक दू रसञ्चार सेवाको नेटवककमाफकत फोनकल
स्थापना गनक सक्ने सम्भावनालाई जनाउाँछ। धनन्ित अवधिमा सफलतापूवक
क स्थापना भएका फोनकलहरुको
सं ख्या (Successfully Established Calls) र सो अवधिमा प्रयास गररएका जम्मा फोनकलहरुको सं ख्या (Total
Attempted Calls) को अनुपातको रुपमा यसको मापन गररतछ।
३. फोनकल हवच्छे द हुने दर (Call Drop Ratio):
“फोनकल हवच्छे द हुने दर” भन्नाले एक पटक फोनकल वा सम्पकक स्थापना भइसकेपधछ फोन गने व्यन्ि
(A-Party) वा फोन प्राप्त गने व्यन्ि (B-Party) ले सम्पकक हवच्छे द नगरे पधन आफै फोनकल वा सम्पकक
हवच्छे द हुने अवस्था सम्झनु पछक। धनन्ित समयावधिमा फोनकल गने व्यन्ि (A-Party) वा फोनकल प्राप्त
गने व्यन्ि (B-Party) ले सफलतापूवक
क सम्पकक हवच्छे द गनक नसकेको जम्मा फोनकलहरुको सं ख्या (Calls
Not Terminated by A-Party or B-Party) र सो अवधिको जम्मा सफल फोनकलहरुको सं ख्या (Successfully
Established Calls) को अनुपातको रुपमा यसको मापन गररतछ।
४. हपंग गनक लाग्ने समय (नेटवकक ल्याटे तसी) र सफलताको दर (Ping Round Trip Time (Network Latency)
and Success Rate):
“हपंग गनक लाग्ने समय” भन्नाले प्रयोगकताकदेन्ख लन्क्षत टधमकनल सम्म डाटा पुग्न र सो को जानकारी
प्रयोगकताकसमक्ष आइपुग्न लाग्ने समय सम्झनु पछक। दुई स्थान (टधमकनल) धबचको डाटा नेटवककको अवस्था

थाहा पाउन हपंग गररतछ। धनन्ित समयावधिमा प्रयोगकताकदेन्ख जुनसुकै लन्क्षत टधमकनलसम्म सफलतापूवक
क
सूचना वा डाटा पुग्न र सो को जानकारी प्रयोगकताकसमक्ष आइपुग्न लाग्ने समयको औसत (धमधलसेकेतड)
को रुपमा यसको मापन गररतछ।
“हपंग सफलताको दर” भन्नाले लन्क्षत टधमकनल सम्म डाटा पुग्ने र सो को जानकारी प्रयोगकताकसमक्ष
आइपुग्ने सम्भावनालाई जनाउाँछ। धनन्ित अवधिमा सफलतापूवक
क सम्पन्न भएका हपंग टे स्टहरुको सं ख्या
(Successful Ping Requests) र सो अवधिमा प्रयास गररएका जम्मा हपंग टे स्टहरुको सं ख्या (Total
Attempted Ping Requests) को अनुपातको रुपमा यसको मापन गररतछ।
५. वेबपेज खुल्ने सफलताको दर (HTTP Browsing Display Success Rate):
“वेबपेज खुल्ने दर” भन्नाले HTTP अनुरोि पिाइएको वेबपेज सफलतापूवक
क खुल्ने सम्भावनालाई जनाउाँछ।
धनन्ित अवधिधभत्र सफलतापूवक
क खुलेका वेबपेजका सं ख्या र सो अवधिमा खोल्न प्रयास गररएका जम्मा
वेबपेजका सं ख्याको अनुपातको रुपमा ड्राइभ टे ष्टमाफकत यसको मापन गररतछ।
६. वेबपेज खुल्न लाग्ने समय (HTTP Browsing Display Delay):
“वेबपेज खुल्न लाग्ने समय” भन्नाले इतटरनेट चलाउने व्यन्िले HTTP अनुरोि पिाएको समय र सम्बन्तित
वेबपेज धनजको उपकरणमा पूणरु
क पमा खुलेको समय हवचको अवधि सम्झनु पछक। वेबपेजहरु खुल्न लागेको
औसत समयको रुपमा ड्राइभ टे ष्टमाफकत यसको मापन गररतछ।
७. डाटाको डाउनलोड/अपलोड सफलताको दर (Data Download/ Upload Success Rate):
“डाटाको डाउनलोड/अपलोड सफलताको दर” भन्नाले सफलतापूवक
क डाटा प्राप्ती नहुतजेल/पिाउन नसकुतजेल
डाटा प्राधप्त/पिाउनका लाधग गररने प्रयासलाई सम्झनु पछक। धनन्ित समयावधिमा सफल भएका डाटा
प्राधप्त/पिाउनको लाधग गररएको प्रयत्न सं ख्याहरु र त्यस अवधिमा डाटा प्राप्ती/पिाउनको लाधग गररएको
जम्मा प्रयत्न सं ख्याहरुको अनुपातको रुपमा यसको मापन गररतछ।
८. डाटाको डाउनलोड/अपलोड वहाव (Data Download/Upload Throughput):
“डाटाको डाउनलोड/अपलोड वहाव” भन्नाले डाटा प्राप्त हुन/
े पिाउने क्रममा उपलब्ि प्याकेट डाटा (Packet
Data) को बहावलाई (Flow) सम्झनु पछक। मोवाइल सेवाको ग्राहकले व्यवहाररक रुपमा प्राप्त गरे को डाटा
सेवाको औसत (Average) र उच्चतम (Peak) डाउनलोड/अपलोड गधतको रुपमा यसको मापन गररतछ।

