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"Rast uporabe interneta v
Sloveniji je zadnje pol leta
presegla naše optimistične
projekcije, res pa je, da so
bila zadnje tri leta daleč pod
pričakovanji," je povedal dr.
Vasja Vehovar, vodja projekta
RIS.
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Po izsledkih spletne ankete o rabi interneta v Sloveniji RIS 2001
internet razmeroma redno, torej vsaj enkrat na teden, uporablja nekaj
več kot dvajset odstotkov Slovencev. Kot glavno oviro, ki stoji na poti
širšemu razmahu rabe interneta v Sloveniji, pa njegovi uporabniki,
katerih večina se v medmrežje povezuje prek klicnega modemskega
ali ISDN-dostopa, omenjajo previsok strošek uporabe.

Ekipa projekta RIS (Raba interneta v Sloveniji) je v sredo
predstavila ugotovitve ankete za leto 2001, v kateri je sodelovalo
okrog trinajst tisoč internetnih uporabnikov. Ti so pokazali, da
uporaba interneta v Sloveniji še vedno narašča. Tako je internet že
kdaj uporabljalo 670 tisoč prebivalcev Slovenije, redno, torej vsaj
enkrat na teden, pa ga uporablja malo manj kot štiristo tisoč ljudi
oziroma dobra petina prebivalstva.

Anketa je pokazala, da večina (90 odstotkov) slovenskih
internetnih uporabnikov, ki so sodelovali v anketi, še vedno največ
uporablja elektronsko pošto in svetovni splet (WWW - World Wide
Web). Na drugem mestu so prenosi datotek s protokolom FTP
(četrtina uporabnikov), približno petina jih pošilja kratka sporočila
SMS, desetina pa jih redno uporablja elektronske konference in
forume sistema USENET.

Iz izsledkov ankete in grafa se vidi, da pomeni največjo oviro za
domače uporabnike interneta (torej takšne, ki do interneta dostopajo od doma) strošek uporabe, torej
klicnega dostopa do interneta prek telefonskega omrežja (analognega in ADSL). Na drugem mestu je
počasnost prenosa podatkov, takoj za njo pa previsoka cena dovolj zmogljive računalniške opreme.
Sledijo jim še pomanjkanje časa in ustrezne vsebine v slovenskem jeziku ter preprosto pomanjkanje
zanimanja.
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