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ЛОКАЦИИ С НАЙ-ДОБРО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗЖИВЯВАНЕ

ОПЕРАТОР 1VIVACOM

57%
24%

19%

ОПЕРАТОР 2

• 135 града

• 252 локации

• 1 512 индивидуални 
точки на измерване

• Над 40 000 теста

Като цяло мрежата на VIVACOM оси-
гури най-доброто потребителско из-
живяване с мобилни приложения. 
VIVACOM печели в 57% от локациите, 
докато ОПЕРАТОР 1 съответно има 
24% и ОПЕРАТОР 2 – 19%. VIVACOM 
предостави най-доброто потреби-
телско изживяване с всичките 5 
тествани приложения.

VIVACOM сключи договор с Omnitele за провеждане на обективно проучване на 
клиентското изживяване в България. То представляваше стационарни тестове в 
национален мащаб в мобилните мрежи на VIVACOM, ОПЕРАТОР 1 И ОПЕРАТОР 2 
и включваше тестване на популярни приложения за смартфони: Youtube, Twitter, 
Instagram, Viber и уеб браузинг.
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ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Високата средна побитова скорост  (битрейт), 
макар и желана, сама по себе си не е доста-
тъчна, за да гарантира безпроблемно изживя-
ване с днешните приложения за смартфони. 
За да се проучи реалното изживяване от глед-
на точка на крайния потребител, то трябва да 
бъде направено с действителни приложения, 
използвани от клиентите.

За проучването бяха избрани пет приложе-
ния: YouTube, уеб браузинг, Twitter, Instagram 
и Viber. Всички те са сред най-използваните 
мобилни апликации в България. За уеб бра-
узинг бяха измерени три различни уеб стра-

ници от най-популярните сред българските 
потребители (google.com, sportal.bg, dir.bg).

Въпреки че Facebook е сред най-често из-
ползваните приложения, то не може да бъде 
тествано поради скорошна промяна в рамката 
на неговия комплект за разработване на соф-
туеър (SDK) и несъвместимостта му с инстру-
мента за измерване.

Оценката и сравнението на цялостното потре-
бителско изживяване са извършени, като се 
използваха следните ключови показатели за 
качество (KQIs).

ПРИЛОЖЕНИЯ СРАВНЕНИ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗЖИВЯВАНЕ

YouTube успеваемост (success rate), време за стартиране на видео, резолюция 
на видео, възстановяване на видео

Уеб браузинг успеваемост, време за отваряне на страница

Twitter успеваемост, време за зареждане на Twitter фийд / качване на снимка

Instagram успеваемост, време за зареждане на Instagram фийд

Viber успеваемост, време за свързване при обаждане по Viber
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РЕЗУЛТАТИ
Общи резултати
Вземайки предвид всички проведени тестове 
във всяка измерена локация (над 40 000 теста в 
1 512 индивидуални точки), VIVACOM предостави 
най-добро цялостно потребителско изживяване 
с мобилни приложения. VIVACOM се представи 
най-добре в 57% от 252-те локации, докато Опе-
ратор 1 и Оператор 2 следват съответно с 24% и 
19%. Освен това VIVACOM имаше най-много пече-
ливши локации с всяко приложение поотделно и 
осигури като цяло най-бързия достъп до съдър-
жанието на всички измерени приложения.

YouTube
В теста на YouTube VIVACOM предостави най-до-
бро потребителско изживяване. Като цяло дос-
тъпността до YouTube беше на добро ниво за 
всички оператори и разликите идваха най-вече 
от забавянията при започване на възпроизвеж-
дането на видео. В 15% от локациите резултати-
те и на трите мрежи бяха толкова близки един 
до друг, че не можеше със сигурност да бъде 
определен победител. При локациите, където 
разликата между мрежите беше значителна, 
Vivacom спечели в 54%, Оператор 1 в 26%, а Опе-
ратор 2 – в 20%.

Уеб браузинг
В теста за уеб браузинг VIVACOM предостави 
най-добро потребителско изживяване с всич-
ките три уеб страници. Като цяло достъпността 
до уеб браузинг беше на добро ниво за всички 
оператори и разликите идваха от времето за за-
реждане на уеб страниците. В 23% от локации-
те резултатите и на трите мрежи бяха толкова 
близки един до друг, че не можеше със сигур-
ност да бъде определен победител. При остана-
лите локации VIVACOM спечели в 44%, Опера-
тор 1 в 34%, а Оператор 2 – в 22%.

Twitter
VIVACOM предостави най-добро потребител-
ско изживяване както за зареждане на Twitter 
фийд, така и за качване на снимка. Като цяло 
достъпността до Twitter беше на добро ниво 
при всички оператори, а разликите бяха види-
ми главно при закъсненията в зареждането на 
Twitter фийд и качването на снимка. В 20% от 
локациите резултатите и на трите мрежи бяха 
толкова близки, че не можеше със сигурност 
да бъде определен победител. При останалите 
локации VIVACOM спечели в 41%, Оператор 1 в 
34%, а Оператор 2 – в 25%.

Instagram
В тестовете на Instagram VIVACOM предостави 
най-добро потребителско изживяване. Като 
цяло достъпността до Instagram беше на до-
бро ниво за всички оператори, а разликите 
идваха главно от забавянията във времето за 
зареждане на Instagram фийд. В 21% от лока-
циите резултатите и на трите мрежи бяха тол-
кова близки, че не можеше със сигурност да 
бъде определен победител. При останалите 
VIVACOMспечели в 66%, а Оператор 1 и Опера-
тор 2 – в по 17%.

Viber
В тестовете на Viber VIVACOM предостави 
най-добро потребителско изживяване. Като 
цяло достъпността до Viber беше на добро ниво 
за всички оператори, а разликите идваха глав-
но от закъсненията при гласовите повиквания. В 
39% от локациите резултатите и на трите мрежи 
бяха толкова близки, че не можеше със сигур-
ност да бъде определен победител. При остана-
лите VIVACOM спечели в 45%, Оператор 1 в 38% 
и Оператор 2 – в 17%.
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МЕТОДОЛОГИЯ

Националната представителна извадка за българ-
ското население беше структурирана от независи-
ма трета страна. 252 населени места и адресни ло-
кации бяха избрани на случаен принцип за целите 
на проучването. Измерванията бяха извършени в 
6 точки в непосредствена близост до всяка избра-
на локация, като по този начин бяха осигурени 1 
512 географски обособени индивидуални точки на 
измерване.

Измерванията на място бяха извършени от трета 
компания въз основа на подробен план за измер-
вания, изготвен от Omnitele. Omnitele контролира, 
валидира и анализира всички измервания, за да 
гарантира интегритета на резултатите от проучва-
нето.

Подходът „Да се поставим на мястото на клиента“

За да определи количествено конкурентното 
качество на мобилните оператори при стацио-
нарни тестове, Omnitele прилага концепцията за 
победители в дадена локация. Тоест, ние анали-

зираме коя от мрежите предоставя най-доброто 
изживяване на всяко място с всяко приложение. 
(1) За дадено приложение печелившият опера-
тор в съответната локация се определя първо 
въз основа степента на успеваемост (success 
rate). (2) Ако операторите имат еднаква степен 
на успеваемост в съответната локация, печелив-
шият оператор се определя от ключовите пока-
затели за качество (KQIs) при използване на при-
ложението (стр. 3).

Общият победител в дадена локация е мрежата 
с най-много приложения с най-добро потреби-
телско изживяване. На всяка локация и с всяко 
приложение се отчитат само статистически зна-
чимите победи, т.е. има > 95% увереност, че да-
дена мрежа предоставя по-добро потребителско 
изживяване от друга. В случай, че всички мрежи 
са в доверителния интервал, резултатът от ло-
кацията се отчита като равен. Възможно е също 
така да има двама победители и един губещ, 
идентифицирани на дадена локация.
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За Omnitele ООД
Повече от 30 години Omnitele подкрепя операторите, регулаторите, доставчиците и потребителите в 
извличането на максимална стойност от активите и инвестициите на мобилната мрежа. Водим се от 
потребителското изживяване и базирано на ценностите на клиента мрежово проектиране, наблю-
дение и оптимизация.

Omnitele има опит в международни проучвания за сравнение на мобилни мрежи и одити на качест-
вото на мрежата. Нашата стандартизирана методология за оценка на потребителското изживяване 
се прилага в много страни по целия свят.

КЪДЕ

КОГА

КАК

252 локации в цяла България
6 точки около всяка локация
1 512 индивидуални точки на измерванe

Тестовете бяха проведени между 8:00 и 20:00 ч. 
през м. октомври 2019 г.

Предлагани в търговската мрежа терминали, 
поддържащи всички български честотни комбинации. 
Реални тестове на приложения с реално съдържание.
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