Warszawa, 3 lipca 2009 r.

Zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius
Dokument pytań i odpowiedzi, opracowany przez Gemius i PBI

Czym jest badanie Megapanel PBI/Gemius?
W celu zapewnienia stabilnego rozwoju internetu w Polsce, w tym też rynku reklamy internetowej, największe
podmioty rynku interaktywnego zainicjowały realizację badania Megapanel PBI/Gemius,
Badanie stanowi standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych, z których korzystają polscy
użytkownicy sieci.
Jego celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy o liczbie i profilu demograficznym użytkowników witryn
internetowych w Polsce oraz sposobie, w jaki internauci z nich korzystają. Wyniki badania umożliwiają
porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych oraz oszacowanie ich potencjału reklamowego przy
pomocy precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników. Badaniem objętych jest obecnie wiele tysięcy witryn, zarówno
polskich jak i zagranicznych. PBI sprawuje nadzór merytoryczny nad poprawnością metodologiczną pomiarów,
w ramach Rady Badania Megapanel PBI/Gemius.

Jakiego rodzaju zmiany zostaną wprowadzone do badania Megapanel PBI/Gemius
Zmiany stanowią część zapowiadanych modyfikacji, dopasowując badanie do potrzeb rynku. Modyfikacje obejmują:
- zmianę w drzewku mediów:
- zmiana kształtu drzewka
- zmianę nazw węzłów
- zmianę zasad grupowania i kategoryzacji witryn należących do jednego Wydawcy
- zmianę sposobu zliczania zasięgu witryn oraz komunikatorów
- wprowadzenie nowych wskaźników
- zasięg w populacji
- affinity index w populacji
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Zmiany w drzewku mediów

Czym jest drzewko mediów?
Interfejs badania prezentuje zestawienie witryn ujętych w badaniu. Zestawienie to nosi nazwę drzewka mediów.

Dotychczas drzewko mediów wyglądało tak jak na poniższym rysunku:

Każdy z węzłów na powyższym rysunku dzielił się na kolejne, kategoryzując w coraz bardziej szczegółowy sposób
prezentowane w ramach drzewka witryny.

Czym jest drzewko tematyczno-funkcjonalne?
Witryny w oprogramowaniu dotychczas były prezentowane w ramach dwóch widoków. Jednym z nich było
omówione powyżej drzewko mediów, drugim – drzewko tematyczno-funkcjonalne. W tym drzewku są te witryny
które można jednoznacznie skategoryzować do jednej z kategorii. Prezentowało ono te same witryny, które ujęte
były w drzewku mediów z podziałem na kategorie tematyczne.
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Co jest celem zmian w drzewkach mediów oraz tematyczno-funkcjonalnym?
Celem zmian jest wprowadzenie jednego zbioru kompletnych zestawień tematycznych oraz ujednolicenie struktury
wewnątrz witryn oraz grup witryn (w tym portali). Nowy sposób prezentacji drzewek jest bardziej przejrzysty,
a dzięki temu korzystanie w wyników badania jest łatwiejsze i bardziej efektywne.

Czym będzie się charakteryzować zmiana kształtu drzewka mediów?
Od majowych wyników widok drzewka mediów ulegnie zmianie. Dotychczasowa struktura
zostanie zniesiona. Na jej miejsce zostanie wprowadzone tzw. płaskie drzewko. Likwidacji ulegną węzły, które
odpowiadały agregatom w drzewku mediów, takim jak: Portale, Media oraz inne.

Przykład: po lewej - widok drzewka mediów obecnie prezentowanych w badaniu, po prawej - widok po zmianach
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Czym będzie się charakteryzować zmiana kształtu drzewka tematyczno-funkcjonalnego?
Drzewko tematyczno-funkcjonalne będzie tworzone w dwóch wersjach – ogólnej i szczegółowej. Obie te wersje będą
otwierać się automatycznie razem z - z plikiem wyników badania

Drzewko w wersji ogólnej zawierać będzie tylko pierwszy poziom kategoryzacji widoczny na poniższym przykładzie,
a drzewko w wersji szczegółowej będzie zawierać wszystkie poziomy kategoryzacji.

Po prawej: obecny widok drzewka tematyczno-funkcjonalnego, po lewej widok po zmianach:

Poniżej kompletna struktura drzewka tematyczno-funkcjonalnego, obowiązującego od wyników za maj
Poziom 1: (drzewko ogólne)

Poziom 2:

Poziom 3:

Biznes, finanse, prawo
Budownictwo,
nieruchomości

Wyposażenie wnętrz
Budownictwo i nieruchomości
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E-commerce

Aukcje i narzędzia aukcyjne
Pasaże handlowe
Porównywarki cen
AGD, RTV, Elektronika,
Fotografia, Komputery
Apteki internetowe
Bilety
Biżuteria
Broń i militaria
Erotyka
Kwiaty
Literatura, muzyka, filmy
Sklepy

Banki zdjęć, odbitki
gadżety ze zdjęciami

i

Perfumy i kosmetyki
Odzież
Produkty
zabawki

dla

dzieci

i

Sklepy wielobranżowe
Sklepy motoryzacyjne
Inne sklepy o określonym
profilu

Edukacja
Erotyka
Firmowe

AGD, RTV i elektronika
Banki
Finanse i ubezpieczenia
FMCG i sieci supermarketów
Inne firmowe
Komputery i informatyka
Motoryzacja
Odzież
Rozrywka
Telekomunikacja
Media – strony korporacyjne
Transport
Turystyka
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Wydawnictwa
Zdrowie, dom, rodzina
Hosting
Informacje i publicystyka

Informacje i publicystyka - ogólne
Informacje lokalne i regionalne
Serwisy pogodowe

Kultura i rozrywka

Albumy zdjęć, ocenianie zdjęć
Clubbing,
kulturalne

imprezy,

wydarzenia

Filmy, kino
Fotografia
Gry komputerowe
Gry on-line
Humor
Kartki
internetowe,
gotowe smsy

życzenia,

Kultura i literatura
Muzyka
Randki
Rozrywka dla dzieci
Serwisy wideo
Zakłady bukmacherskie, kasyna i
lotto
Kultura i rozrywka - pozostałe
Mapy i lokalizatory
Motoryzacja
Nowe technologie
Praca
Publiczne

Organizacje pozarządowe
Pozostałe publiczne
Rządowe
Szkoły

Społeczności

Blogi
Czaty
Fora i grupy dyskusyjne
Serwisy społecznościowe

Sport
Styl życia

Serwisy kobiece

Diety, odchudzenie
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Dzieci, rodzina
Kuchnia, gotowanie
Odzież, moda,
Zdrowie i medycyna
Ślub i wesele
Senniki, horoskopy, magia
Uroda
Serwisy kobiece - ogólne
Plotki, życie gwiazd
Serwisy dla mężczyzn
Religijne
Hobby
Studenckie i młodzieżowe
Styl życia - pozostałe
Turystyka
Wyszukiwarki i katalogi

Wyszukiwarki stron
Katalogi stron
Wyszukiwarki teleadresowe

Drzewko tematyczno-funkcjonalne otwierać się będzie jednocześnie z plikiem wyników badania, z możliwością jego
zamknięcia. Automatyczne wczytanie drzewek nie będzie blokowało wczytywania lub tworzenia innych drzewek
agregatów.

Jakie nowe zasady nazewnictwa w ramach drzewka witryn zostaną wprowadzone do badania?
Uproszczeniu ulegają zasady nazewnictwa węzłów. W przypadku, gdy do wydawcy należy więcej niż jedna witryna
i firma badawcza została o tym poinformowana, wówczas tworzą one węzeł, którego nazwa jest zawsze
poprzedzona słowem Grupa. Jeżeli wydawca chciałby zgromadzić swoje witryny pod jednym węzłem nadrzędnym
powinien to zgłosić pisząc wiadomość na adres megapanel@gemius.pl.
Określenie nazwy Grupy następuje według jednej z następujących reguł:
- nazwa Grupy pochodzi od nazwy domeny,
- nazwa Grupy jest nazwą właściciela domeny, zarejestrowanego w bazie WhoIs lub innym rejestrze, w jakim został
skatalogowany (np. Rejestr Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Stowarzyszeń, Uczelni itp.),
- nazwa Grupy jest nazwą brandu, komunikowanego publicznie przez Właściciela.
Nadanie nazwy Grupie następuje na wniosek właściciela domen lub – w przypadku braku wniosku – decyzję
podejmują twórcy badania.
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Jak od maja będą wyglądać zasady grupowania i kategoryzacji witryn należących do jednego Wydawcy?

W płaskim drewku mediów uproszczeniu uległy zasady kategoryzacji oraz grupowania domen.
W ramach pojedynczej domeny, nie stanowiącej części grupy struktura kształtuje się następująco:
- Domena (poziom I)
- Tematyka 1 (poziom II)
- Tematyka 2 (poziom II)
- Tematyka 3 (poziom II)
W ramach Grupy Witryn, składających się z węzłów posiadających pojedyncze domeny (1 domena=1 węzeł) – węzły
dzielą się serwisy tematyczne według poniższych kryteriów:
- Grupa Wydawcy (poziom I) /np. Grupa Wydawcy.pl/
- Domena 1 (poziom II) /np. Wydawcy.pl/
- Tematyka 1 (poziom III) /np. Finanse.Wydawcy.pl/
- Tematyka 2 (poziom III) /np. Kobieta.Wydawcy.pl/

Czym charakteryzuje się zmiana sposobu wyliczania zasięgu witryn oraz komunikatorów?
Począwszy od wyników za maj zauważalny będzie około kilkunastoprocentowy wzrost zasięgów witryn
internetowych w stosunku do wyników, jakie zostałyby uzyskane przy użyciu dotychczasowego sposobu liczenia.
Zmiana ta jest związana z coraz większym udziałem - poza przeglądarką Internet Explorer - innych przeglądarek
w aktywności użytkowników (patrz: http://www.ranking.pl) oraz z odmiennym sposobem interakcji przeglądarek
z aplikacjami internetowymi. Czynniki te mają wpływ na algorytm Estimated Cookies, z którego wyliczany jest
wskaźnik Real Users. Zmiana polega na wyeliminowaniu z procesu liczenia zasięgów witryn plików cookie, które
zostały zarejestrowane jedynie na węzłach aplikacji internetowych (np. komunikatorów) i nie pojawiły się na żadnej
z witryn internetowych, objętych audytem site-centric. Zjawisko takie jest wynikiem tego, że do zliczania
oglądalności komunikatorów wykorzystywana jest zintegrowana z aplikacją kontrolka Internet Explorera.
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Jeżeli użytkownik korzysta z takiego komunikatora, a równocześnie przegląda w innej przeglądarce (np.
Firefox) strony internetowe, to nawet jeżeli nie kasuje plików cookie, to identyfikują go równocześnie dwa pliku
cookie, przy czym jeden z nich (ten z Internet Explorera) używany jest tylko i wyłącznie przez komunikator, a nie jest
wykorzystywany przy przeglądaniu stron internetowych. Przy korzystaniu ze stron WWW jest wykorzystywany tylko
drugi plik cookie (z Firefoxa). Z tego powodu w sytuacji, gdy obecnie (inaczej niż jeszcze kilka lat temu) istotna część
użytkowników korzysta z innych przeglądarek niż Internet Explorer zasadnym jest nie używanie plików
cookie rejestrowanych tylko na komunikatorach, a nie używanych przy korzystaniu z witryn internetowych, do
liczenia zasięgów tych witryn. Aby wyeliminować wpływ zjawiska występowania takich cookie w nowej metodzie nie
są one używane do wyliczania łącznej liczby estimated cookies, czyli cookies, które byłyby zarejestrowane na
wszystkich badanych witrynach, gdyby nie występowało zjawisko "kasowalności cookies". Po ich wyeliminowaniu
łączna liczba estimated cookie jest mniejsza, co naturalnie przekłada się na wyższe zasięgi witryn zgodnie ze wzorem
na
wskaźnik
Real
Users,
który
jest
zaprezentowany
w
dokumencie
na
http://audyt.gemius.pl/docs/2006_09_19_white_paper_real_users.doc . Zmiana ta jest więc bezpośrednio związana
ze dostosowaniem algorytmu liczenia zasięgów witryn internetowych trendów i zjawisk obserwowanych
w rzeczywistości - w tym przypadku z do dostosowaniem się do znacznego wzrostu popularności innych niż Internet
Explorer przeglądarek.

Wprowadzenie nowych wskaźników do badania

Jakie nowe wskaźniki zostaną wprowadzone do badania i w jakim celu oraz kiedy to nastąpi?
Do badania Megapanel PBI/Gemius zostaną wprowadzone nowe wskaźniki Affinity Index dla populacji oraz Zasięg
w populacji, które pozwolą na jeszcze bardziej precyzyjne określanie potencjału reklamowego witryn internetowych.

Ich wprowadzenie do badania nastąpi w najdalej w ciągu 3 miesięcy, choć istnieje duża szansa, że zostaną one
wprowadzone już od wyników za czerwiec.

W interfejsie oprogramowania prezentującego wyniki badania Megapanel PBI/Gemius zostaną dodane kolumny
z dwoma powyższymi wskaźnikami.

Affinity Index w populacji jest obliczany jako iloraz dopasowania użytkowników do danej grupy celowej na
wybranym węźle przez udział osób z tej samej grupy celowej w strukturze całej populacji Polski w wieku 7+.

Zasięg w populacji jest obliczany jako iloraz użytkowników z danej grupy celowej na wybranym węźle przez liczbę
wszystkich mieszkańców Polski w wieku 7+, z tej samej grupy celowej.
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