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Фактори, що впливають на свідомий вибір споживача послуг

Можливість свідомого вибору користувачем бажаних послуг, на підставі
наявних пропозицій, в значній мірі в майбутньому визначає його
задоволення якістю послуг доступу до Інтернет і є необхідною умовою
для прозорого і справедливого функціонування ринку.
Фактори, що впливають на свідомий вибір споживача послуг:
•об’єм

інформації о якості послуг;

•форми

і методи оприлюднення такої інформації;

•розуміння

наявної інформації кінцевим користувачем.

Директива 2002/22/ЄС

Директива 2002/22/ЄС Європейського парламенту та ради від 07.03.2002 року
про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж
зв’язку і послуг (Директива про універсальні послуги)
передбачає:
•кінцеві користувачі повинні мати доступ до публічно доступної інформації
щодо послуг комунікацій;
•держави-члени повинні мати змогу здійснювати моніторинг якості послуг, що
пропонуються на їх території;
•національні регулюючі органи повинні мати змогу систематично збирати
інформацію стосовно якості послуг, представлених на їх території, на основі
критеріїв, які дозволяють порівнювати провайдерів послуг та держави-члени;
•підприємства, що надають послуги комунікації, діючі в конкурентному
середовищі, повинні повідомляти суспільству адекватну і актуальну інформацію
по їх послугам;
•національні регулюючі органи повинні мати можливість потребувати публікацію
порівняльної, адекватної і поточної інформації кінцевим користувачам щодо
якості їх послуг.

Перелік показників якості доступу до Інтернет

Документи ETSI та МСЕ, а саме:
•ETSI EG 202 057,
•ETSI TS 102 250,
•ETSI EG 203 165,
•ETSI EG 202 765,
•Рекомендації МСЕ-Т Y.1540 та Y.1541
встановлюють ряд параметрів якості послуг, що стосуються кінцевого
споживача. Взагалі таких параметрів існує не один десяток.

Мінімальний набір параметрів якості послуг з доступу до Інтернет
які вимірюються в країнах ЄС

В світовій практиці, в мінімальний набір параметрів якості послуг
доступу до Інтернет входять:
•Швидкість передачі даних (ETSI EG 202 057-04 п. 5.2);
•Затримка (ETSI EG 202 057-04 п. 5.5);
•Варіація затримки (Рекомендація МСЕ-Т Y.1540 п. 6.2.4);
•Коефіцієнт втрати пакетів (IPER) (ITU-T Rec. Y.1540 п. 6.4);
•Коефіцієнт пакетних помилок (IPLR) (ITU-T Rec. Y.1540 п. 6.3).

Додаткові параметри якості послуг доступу до Інтернет

Додатково можуть розглядатись таки параметри якості послуг як:
•Час реєстрації в мережі (ETSI EG 202 057-04 п. 5.1) – не є
технологічно нейтральним, застосовується для систем із авторизацією
користувача к мережі;
•Коефіцієнт успішних спроб реєстрації в мережі (ETSI EG 202 057-04
п. 5.4) – цей параметр є мірою доступності доступу до Інтернет. Не є
технологічно нейтральним, застосовується для систем із авторизацією
користувача к мережі;
•Коефіцієнт неуспішних спроб передачі даних (ETSI EG 202 057-04
п. 5.3).

Перелік показників якості із доступу до Інтернет,
рівні яких підлягають обов`язковому оприлюдненню
у 2018 р.

Вид показника
Показники, які
характеризують
доступність послуг із
доступу до Інтернет
Показники, які
характеризують
повноцінність надання
послуг

Показник

Рівень показника

Відсоток успішних
реєстрацій в мережі

не менше ніж 90%

Відсоток відмов
реєстрацій в мережі

не більше 10%

Час затримки передачі
в один бік

Не встановлено

1. Методи випробування якості послуг із передачі даних та доступу до
Інтернету зазначені у СОУ 61-34620942-011:2012
2. Граничні рівні встановлені наказом ДССЗЗІ України від 28.12.2012 року №
803, зареєстровані в Мінюсті України 21.01.2013 за № 135/22667.

Елементи мережі за допомогою яких
надаються послуги доступу до Інтернет

Мережа доступу
КІнцеве
обладнання
користувача

Мережа оператора

Інтернет

Контент провайдер
Комутатор

Маршрутизатор

Послуги із кінця в кінець

Параметри якості послуг доступу до Інтеренет

Маршрутизатор

Cценарії проведення вимірювань

Можливі дві групи сценаріїв проведення вимірювань з різними
підгрупами:
1. Методи оцінки «в мережі»:
а.) оцінка якості послуг в мережі постачальника цих послуг;
б.) оцінка якості послуг до національної точки обміну трафіком;
в.) оцінка якості послуг до міжнародної точки обміну трафіком.
2. Методи оцінки «із кінця в кінець», що передбачають
вимірювання параметрів якості послуг між кінцевим користувачем та
постачальником контент-послуг. Результати оцінки найбільш
наближені до сприйняття кінцевим користувачем.

Оцінка якості послуг в мережі постачальника цих послуг

Мережа доступу

Тестове
обладнання

Комутатор

Інтернет

Мережа оператора

Маршрутизатор

Маршрутизатор

1 варіант

2 варіант

Параметри якості послуг доступу до Інтернет

Тестовий сервер

Оцінка якості послуг в мережі постачальника цих послуг

Процес вимірювань зазначений в ETSI EG 202 057-04.
Тестовий сервер розміщують як можна ближче до шлюзу, що
здійснює з’єднання мережі оператора з Інтернетом.
Переваги:
•Можливе досить чесне порівняння між мережами операторів;
•Очевидна відповідальність оператора за власну мережу.
Недоліки:
•Не враховується пропускна здатність з’єднання мережі оператора з
мережею Інтернет;
•Кінцевий споживач насправді не отримує інформацію о якості
послуг доступу до Інтернет в зрозумілих для нього поняттях.

Оцінка якості послуг до національної точки обміну трафіком

Мережа доступу

Тестове
обладнання

Комутатор

Мережа оператора

Маршрутизатор

Інтернет

Маршрутизатор

Національна
точка обміну
трафіком

Параметри якості послуг доступу до Інтернет

Тестовий сервер

Оцінка якості послуг до національної точки обміну трафіком

Технічний опис даного сценарія відсутній в документах по стандартизації.
Тестовий сервер розміщується на національній точці обміном трафіком.
Переваги:
•Забезпечує чесне порівняння між мережами операторів;
•Є найбільш прагматичним сценарієм та таким, що
використовуються.

найчастіше

Недоліки:
•В рідких випадках інформація о якості може бути оманливою. Наприклад
у випадку, коли оператор підключений не до національної точки обміну
трафіком, а до міжнародної.
Взагалі, краще за все порівнювати операторів доступу до Інтернет якщо
вони з’єднані однаково в одній точці, або вони погоджуються із такою
точкою.

Оцінка якості послуг до міжнародної точці обміну трафіком

Мережа доступу

Тестове
обладнання

Комутатор

Мережа оператора

Маршрутизатор

Інтернет

Маршрутизатор

Міжнародна
точка обміну
трафіком

Параметри якості послуг доступу до Інтернет

Тестовий сервер

Оцінка якості послуг до міжнародної точці обміну трафіком

Технічний опис даного сценарія відсутній в документах по стандартизації.
Тестовий сервер розміщується на міжнародної точці обміном трафіком.
Переваги:
•Отримана інформація буде найближчою до сприйняття кінцевим
користувачем емпіричної якості Інтернет.
Недоліки:
•З практичної точки зору зазначений підхід не може бути поширеним на
вимірювання всіх міжнародних підключень, а є вибірковим.

Відповідність УДЦР
вимогам законодавства
УДЦР та регіональні філії УДЦР мають:
Атестовані підрозділи

Атестовану Методику
внесену до Державного
реєстру методик

Кваліфікованих фахівців
які пройшли навчання
та мають відповідні
Сертифікати і досвід
проведення вимірювань

Спеціалізоване
вимірювальне
обладнання
яке має документ про
підтвердження
відповідності та
відповідає вимогам про
метрологію та
метрологічну діяльність

УДЦР акредитований на випробування якості телекомунікаційних послуг.
УДЦР має Сертифікат на систему управління якістю (СУЯ), яким
посвідчується, що СУЯ (в т.ч.: стосовно вимірювання параметрів
телекомунікаційних мереж) відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008)

Вимірювальний прилад
Measurement Instrument JYY-MN133
із встановленим програмним забезпеченням

- клієнтська частина приладу

- серверна частина приладу

Схема № 1
проведення вимірювань
показників якості послуг із доступу до Інтернет

Схема № 2
проведення вимірювань
показників якості послуг із доступу до Інтернет

Дякую за увагу !

