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Maksimaalne kliendikogemus, minimaalne võrgukulu 
 
Pakume telekommunikatsiooni operaatoritele ja korraldajatele konsultatsioone ning ekspertnõu 
võrgustrateegia, võrgu ülesehituse ja kvaliteedi tagamise vallas. Meie missioon on maksimeerida 
mobiilsidekliendi kogemuse kvaliteeti ja minimeerida operaatori võrgukulusid. 

 
Omnitele kogemuse pakkumine 
 
Ettevõte asutati 1988. a, et rajada maailma esimene GSM-võrk. Sellest ajast alates oleme täide 
viinud rohkem kui 1000 projekti enam kui 80 riigis üle kogu maailma. Pakume alati Omnitele 
kogemust – fakt, mida tõestavad meie kauaaegsed kliendisuhted. 

 
Rahvusvaheline ja sõltumatu 
 
Meie peakorter asub Helsingis Soomes ja meil on kohalik esindus Hollandis. Meie ettevõte kuulub 
Soome telekommunikatsiooni investoritele ning me ei sõltu operaatoritest ja võrgumüüjatest. 

 
Omnitele meetod 
 
Meie ainulaadne töömeetod eristab meid konkurentidest ja tagab telekommunikatsiooni maailmas 
tugeva identiteedi. Kutsume seda Omnitele meetodiks, mis tähendab, et oleme otsekohesed, 
usaldusväärsed ja nutikad. 
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1 Sissejuhatus 
 
Omnitele Ltd on traadita side pioneer, kellel on üle kogu maailma enam kui kahe aastakümne jagu kogemust 
konsultatsiooni vallas. Korraldame üle maailma tihti sõltumatuid mobiilsidevõrgu kvaliteediuuringuid. 
Tegevuse eesmärk on tagada pidev ülevaade mobiilsidevõrgu kvaliteedi suundumustest, edendada 
konkurentsi ja parandada mobiilsidekliendi kliendikogemust. 
 
Aruandes toome välja Eestis märtsis läbiviidud kliendikogemuse võrdluse peamised tulemused. Katsetati 
järgmisi mobiilsideoperaatoreid: EMT (TeliaSonera), Elisa ja Tele2. 
 
 
Võrdlus hõlmas üleriigilist proovisõidukampaaniat ja kohapealseid hot-spot-katseid. Proovisõidud 
keskendusid häälkõneteenuse kvaliteedile ja andmeside kiirusele. Kohapealsed katsed hõlmasid 
populaarsete nutitelefoni rakenduste katsetamist, nagu WWW lehitsemine, Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube ja Dropbox. 
 
 
Mõõtmised tuginesid Omnitele ole-klient-metoodikale. Katsetatud teenused, ajad ja kohad valis Omnitele 
iseseisvalt, tuginedes lõppkasutaja eeldatavale käitumisele. 
 
Aruandes avaldame ainult peamised tulemused ja valitud kliendikesksed peamised jõudluse näitajad (KPI-d) 
riigi tasandil. Tehnovõrgu KPI-d ja asukoha/linna üksikasjad on välja jäetud. 
 
Esitatud tulemused iseloomustavad kokkuvõtlikult tajutud lõppkasutaja kogemust ning võrgu läbilaskevõimet 
teatud ajavahemikul ja asukohas. 
 
Omnitele sooritas mõõtmised ja analüüsi, tuginedes objektiivsele ja usaldusväärsele metoodikale, mis järgib 
ettevõtlusharu standardeid ja häid tavasid. 
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2 Tulemused 
 
2.1 Rakenduste katsed 
 
Suur bitikiirus – kuigi on soovitatav – ei ole siiski üksi piisav, et tagada tänapäeva nutitelefoni rakenduste 
sujuv kasutuskogemus. Mõned rakendused on võrgu viivituste suhtes tundlikumad. Saamaks tõelist 
ettekujutust lõppkasutaja kogemusest nutitelefoni rakendusega, tuli katsed läbi viia rakenduse, mitte ainult 
võrgu tasandil. Seepärast korraldati katsed järgmiste rakendustega: WWW-lehitsemine, Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube ja Dropbox. 
 
 

Kõik rakenduste katsed 
PARIM OPERAATOR ASUKOHAS 
EMT 
Elisa 
Tele2 
 
 
Võttes arvesse kõiki katseid kõigis asukohtades (864 keskmistatud proovi 144 asukohas), saime mõõtmiste 
tulemusteks, et Elisa on 39% nutitelefoni rakenduste katsete järgi parim operaator. Järgnevad EMT ja Tele2 
vastavalt 32% ja 30%. 
 
Võttes arvesse kõiki katseid tervikuna, saime tulemuseks, et kõik võrreldavad operaatorid on üsna 
tasavägised. Elisal on keskmiselt siiski väike edumaa EMT ja Tele2 ees. 
 
Teenusepakkujate suuremaid erinevusi paljastab konkreetsete rakenduste tulemuste uurimine. Kuigi Elisa 
kogus keskmiselt kõige rohkem punkte, oli Tele2 tulemus Instagrami katsetes märgatavalt parem kui 
ülejäänud kahel operaatoril. EMT paistab olevat eriti hea WWW-lehitsemises. 

 
 
WWW-lehitsemise protsendid annavad ümardamise tõttu kokku 99%, täpsed väärtused on 42,4%, 33,3% ja 24,3%. 

 
Tulemused näitavad, et nutitelefoni rakenduste töö seisukohast pakuvad kõik Eesti mobiilside 
teenusepakkujad head lõppkasutaja kogemust. 98% rakenduste katsetest viidi edukalt lõpule. Uuringu 
valguses paistab, et Elisal on EMT ja Tele2 ees rakenduste puhul edumaa. 
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2.2 Andmesidekiirus 
 
Andmesidekiiruse katsed andsid ülevaate mobiilsidevõrkude läbilaskevõimest failide edastamisel, nt 
rakenduste või meili manuste alla laadimisel või videote üles laadimisel sotsiaalvõrgustikku. 
Mobiilsidevõrkude bitikiiruse läbilaskevõimet katsetati proovisõidu meetodil FTP (File Transfer Protocol) 
failiedastusega. 
 
Allalaadimise bitikiiruse katsed (võrk  kasutaja) näitavad, et kõigil kolmel operaatoril on hea võrgumaht. 
EMT edestab kaht ülejäänud operaatorit keskmise bitikiirusega 43,9 Mbit/s. Elisa järgneb EMT-le kiirusega 
24,3 Mbit/s. Tele2 tuleb kohe Elisa järel keskmise bitikiirusega 20,3 Mbit/s. 
 
Vaadeldud tipptunni allalaadimise bitikiirused (ei kajastu graafikutel) olid kõigil ettevõtetel samuti pigem 
suured: EMT 193 Mbit/s, Elisa 153 Mbit/s ja Tele2 140 Mbit/s. 
 
Suurem osa mobiilsidevõrgu liiklusest toimus suunal võrgust kasutajale. Sotsiaalmeedia, ning pildi- ja 
videojagamisportaalide kasvav populaarsus on aga suurendanud korraliku üleslaadimise võimsuse tähtsust 
(suunal kasutajalt võrku). 
 
Üleslaadimise bitikiirused (kasutaja  võrk) näitavad, et kõigi operaatorite andmesidekiirus on üldiselt hea. 
Kehtib sama paremusjärjestus, mis allalaadimise tulemuste puhul. EMT saab oma bitikiirusega 20,5 Mbit/s 
kõige rohkem punkte. Elisa näitaja on paremusjärjestuselt teine – 13,4 Mbit/s. Tele2 jääb kiirusega 8,7 Mbit/s 
kolmandale kohale. 
 
Vaadeldud üleslaadimise bitikiirused on piisavad, et pakkuda kõige populaarsemate rakenduste ja 
teenustega head kliendikogemust. 
 
 
Uuringust paistab, et EMT-l on Elisa ja Tele2 ees nii saavutatud keskmise alla- kui ka üleslaadimise kiiruse 
poolest selge eelis. Kõik operaatorid vastavad rahvusvahelise turu etalonidele ja ettevõtlusharu 
standarditele. 

 
 
 
Allalaadimise bitikiirus (Mbit/s) 
 

 
 

Allalaadimine 
Üleslaadimine 
 
 
Üleslaadimise bitikiirus (Mbit/s) 
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2.3 Häälkõned 
 
Vaatamata mobiilse andmeside tõusule, on mobiilne kõneteenus ja selle kvaliteet lõppkasutajate nutitelefoni 
kasutuskogemuse puhul endiselt oluline. Omnitele katsetas Eesti mobiilsideoperaatorite kõneteenuse 
kvaliteeti proovisõidu meetodil. Kokku tehti üle 5000 kõne. 
 
Tulemused näitavad, et mobiilkõned toimivad Eestis väga hästi. Teenuse kättesaadavus (% ajast, mil 
häälkõned on võimalikud) on kõigi operaatorite puhul väga suur: 99,2% EMT, 99,9% Elisa ja 100% Tele2 
puhul. Kõne lõpetamise määrad (% kõnedest, mis lõpetati katkestuseta) on samuti väga heal tasemel, pea 
100% iga operaatori puhul. Ühtki märkimisväärset erinevust ei tuvastatud. 
 
Omnitele mõõtis ka häälkõne heli kvaliteeti. Heli kvaliteeti mõõdetakse keskmise subjektiivse kõnekvaliteedi 
hinnangu (Mean Opinion Score, MOS) skaalal [1...5]. MOS-i väärtused, mis on väiksemad kui 3, viitavad 
häirivatele kvaliteedi kõikumistele. 
 
Keskmised tulemused näidatavad, et kõigi operaatorite helikvaliteet on väga hea. Saavutatud keskmised 
MOS-i väärtused (ei kajastu graafikutel) olid 4,2 (EMT), 4,1 (Elisa) ja 4,1 (Tele2). Erinevused jäävad 
veamäära sisse. 
 
Kui hinnata proove skaalal „rahuldav” kuni „suurepärane” (MOS ≥ 3), siis ilmnevad operaatorite vahel 
erinevused. Tele2 teenus toimib 99,2% juhtudest rahuldava kuni suurepärase helikvaliteediga kõnede 
poolest mõnevõrra paremini kui EMT või Elisa. Järgnevad EMT ja Tele2 vastavalt 95,9% ja 94,6%. EMT ja 
Elisa erinevused jäävad veamäära sisse. 
 
 
Uuringust ilmneb, et kõigi Eesti operaatorite kõnede edukus on heal tasemel. Helikvaliteedi erinevused 
ettevõtete vahel on samuti väiksed, aga paistab, et Tele2-l on eelis EMT ja Elisa ees. 

 
 
Kõne lõpetamise määr (%) 
 
 

MOS Kvaliteet Halvenemine 

1 Halb Väga häiriv 

2 Kehv Häiriv 

3 Rahuldav Pisut häiriv 

4 Hea Märgatav, aga mitte häiriv 

5 Suurepärane Märkamatu 
 
 
Rahuldava kuni suurepärase kvaliteediga kõned (%) 
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3 Metoodika 
 
3.1 Mõõtmised 
 
Mõõtmise etapp hõlmas kaht eri mõõtmismetoodikat. 1. Kohapealsed hotspot-mõõtmised nutitelefoni 
andmeside kliendi teenusekvaliteedi (QoS-i) hindamiseks. 2. Proovisõitudel tehtud mõõtmised 
häälkõneteenuse kvaliteedi ja andmesidemahu hindamiseks. 
 
Omnitele kohaldas mõõtmistele sisemiselt standarditud ole-klient-meetodi, mis jäljendab tegelike klientide 
nutitelefoni kasutusmustreid, -aegu ja -kohti. 

 

KUS? Omnitele iseseisvalt valitud tiheda 
asustusega alad 

MILLAL? Keskenduti tipptundidele, välditi tühja võrgu 
katsetamist 

KUIDAS? Katseterminalid ja -juhtumid tegelike 
klientide käitumise kohaselt 

 
Metoodika üksikasjad on esitatud kokkuvõtvalt allolevas tabelis. 
 
Nimetus Kirjeldus 
Katseseadmed Samsung Galaxy S5 (häälkõne ja hotspot) ja Galaxy Note 4 (andmeside) koos mõõtmistarkvaraga. 

SIM-kaardid Kaubandusvõrgus kättesaadavad SIM-kaardid, mis hangiti operaatorite müügiesindustest. Eelistati kõneaja- ja 
andmesidepiiranguteta parima saadaoleva andmesidekiirusega pakette. 

Katsete 
asukohad 

Tulemuste erapooletuse ja terviklikkuse nimel valis Omnitele kohad iseseisvalt välja. Keskenduti klientide tiheda 
asustusega aladele. Läbisõidetud km arv on proportsionaalne linna elanike arvuga. Hõlmab ka linnadevahelisi 
ühendusteid. Hotspot´ide arv on proportsionaalne linna elanike arvuga. 

Ligikaudsed 
katseajad 

Katsepäevad: katseid tehti ainult esmaspäevast laupäevani, pühapäeviti mõõtmisi ei tehtud. 
Katsetamistunnid, E–R: keskenduti suure koormusega tundidele kl 08.00–20.00. Katseid ei tehtud öösiti kl 00.00–
06.00. 
Katsetamistunnid, L: mõõtmised toimusid ainult ajavahemikus kl 10.00–00.00. Keskenduti suure koormusega 
tundidele kl 12.00–20.00. Äri- ega ülikoolipiirkondades mõõtmisi ei sooritatud. 

 
Mõõtmised korraldati Eesti linnades, kus on vähemalt 10 000 elanikku: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-
Järve, Viljandi, Maardu, Rakvere, Sillamäe, Kuressaare, Võru, Valga, Jõhvi ja Haapsalu. Kokku hõlmas 
mõõtmiskampaania 2263 km proovisõite ja kohapealseid katseid 144 asukohas. 
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Kõik katsejuhtumid korraldati „ujuvrežiimis” olevate katseterminalidega, valides vabalt sagedusriba ja 
võrgutehnoloogia olenevalt võrgu parameetritest. Nii tagati see, et mõõtmised peegeldavad klientide 
tegelikku käitumist. Allpool olevas tabelis on toodud katsejuhtumite üksikasjalikud kirjeldused. 
 
 Katsejuhtum Kirjeldus 

Proovisõit Häälkõne mobiililt mobiilile – 120 s kõne, MOS-i kvaliteeti mõõdeti 
POLQA1 algoritmiga 

Faili allalaadimine – 90 s FTP-failiedastus, suure võimsusega 
FTP-server (zone.ee), mitu TCP-lõime 

Faili üleslaadimine – 90 s FTP-failiedastus, suure võimsusega 
FTP-server (zone.ee), mitu TCP-lõime 

Hotspot´id Dropbox – 3 Dropboxi faili allalaadimist asukoha 
kohta, kindel failisuurus 20 MB 

Facebook – 3 Facebooki seina värskendamist, 
postituse kommenteerimine ja pildi 
postitamine 

WWW-lehitsemine – 5 eri WWW-lehekülje allalaadimist 
asukoha kohta 
– Avalikud ja riigis populaarsed 
internetileheküljed: delfi.ee, postimees.ee, 
swedbank.ee, wikipedia.ee, auto24.ee 

YouTube´i video voogesitus – 1 YouTube´i video voogesitus asukoha 
kohta Testvideo kestus on 40 s. 
https://youtu.be/bQRLVxZHKPs 

Twitter – 2 Twitteri värskendust ja postituse 
kommenteerimine 

Instagram – 2 Instagrami avakuva laadimine ja 
sildiotsing 

 

3.2 Analüüsi põhimõtted 
 
Omnitele analüüsimetoodika on kooskõlas ETSI standarditega (TS 102 250). Iga katsejuhtumi puhul 
määrasime peamised jõudluse indikaatorid (KPI-d) teenuse juurdepääsetavuse, kestvuse ja terviklikkuse 
kohta. 
 

Võrgu kättesaadavus 
Võrgu juurdepääsetavus 
Teenuse juurdepääsetavus 
Teenuse kestvus 
Teenuse terviklikkus 
E-post 
FTP 
VoIP 
CS Voice 
WWW 
MMS 
SMS 
Veebiraadio 
Video 
X 
Y 
Z 
 

Juurdepääsetavus 
Kasutaja pääseb teenusele juurde, kui võrk on kättesaadav 
 
Kestvus 
Teenus ei katke edastamise ajal, kogu sisu tarnitakse 
 
Terviklikkus 
Sisu saadi kätte sellisena, nagu see tarniti, ja kooskõlas lõppkasutaja ootustega 
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Mõõtmiste kontrollimine, hindamine ja analüüs toimusid mõõtmistega paralleelselt. 
 
1 POLQA – Perceptual Objective Listening Quality Assessment, tuntud ka kui ITU-T Rec. P.863 on ITU-T standard, mis kujutab endast 
kõnekvaliteedi ennustamise mudelit digitaalse kõnesignaali analüüsi meetodil. 
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3.3 Asukoha võitjad 
 
Omnitele kasutab asukoha võitjate kontseptsiooni, et kvantifitseerida mobiilsideoperaatorite kvaliteedi 
paremusjärjestus kohapealsete testide jaoks. See tähendab, et iga katse asukoha ja katsejuhtumi puhul on 
üks operaatoritest parem kui teised. (1) Iga katsejuhtumi puhul määratakse võitnud operaator konkreetse 
asukoha katse edukuse määra põhjal. (2) Kui kõik operaatorid on konkreetses asukohas võrdselt edukad, 
määratakse võitnud operaator katsejuhtumi kasutatavuse põhjal. 
 
 

1. Katsejuhtumi edukuse määr 2. Katsejuhtumi kasutatavus 

Võimalus, et kasutaja saab katsejuhtumi 
edukalt algatada ja lõpetada 

Aeg, mis kasutajal kulub katsejuhtumi 
eduka algatamise ja lõpetamise jaoks 

 
 

3.4 Statistiline usaldusväärsus 
 
Statistilise analüüsi eesmärk on tagada, et järeldusi toetavad statistiliselt olulised erinevused 
mõõtmistulemustes. See tähendab, et operaator X-i tuleb pidada operaator Y-ist paremaks ainult juhul, kui 
valimi keskmine mõõdetud erinevus on suurem kui veamäär (X-i ja Y-i veamäärad ei kattu). 
 
Hindamaks veamäärasid, kohaldab Omnitele standardvea metoodikat 95% usaldusnivooga. Standardviga 
(Standard Error, SE) väljendatakse järgmiselt: 
 

𝑆𝐸𝑥 ̅ = 𝑠 / √𝑛, 
 
kus s on valimi standardhälve ja n on proovide arv. Järgmised avaldised kehtivad ülemise ja alumise 95% 
usalduspiiri kohta. 
 

𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 95% 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 = 𝑥 ̅ + (𝑆𝐸 ∙ 1.96); 
 

𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 95% 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 = 𝑥 ̅ − (𝑆𝐸 ∙ 1.96) 
 
kus �̅� on võrdne valimi keskmisega (mean) ja 1,96 on normaaljaotuse ,975 kvantiil. 
 
 

<- DOKUMENDI LÕPP -> 
 


