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zanimivosti
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Zadnja stran

Mali oglasi

Osmrtnice

Priloge
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Kvadrati

Raziskovalec

TV Večer
- Dnevni izbor TV 
oddaj in filmov

Avtomobilizem

Arhitekturna 
beseda

Čitalnica

Estrada

Film

Kulinarika

Marketinške
novice

Mi med seboj

Moda in 
lepota

Najstniška
scena

Narava, gore

Potovanja

Računalništvo

Predstavitev  Za oglaševalce  Pišite nam  Naročnina 
Podstrešje  Arhiv člankov 

Iskanje:  Najdi Izberite področje ...Izberite področje ...

Datum: Četrtek, 7. Februar 2002 - Stran: 
RAČUNALNIŠTVO

natisni  preberi    
PREJELI SMO

Kdo še verjame RIS-u?
Večer, 31. januar 2002

Od vrste napačnih trditev, ki jih navaja Zvone Štor
v Večeru, velja posebej izpostaviti zmotno in
škodljivo predstavo, da je 400.000-500.000
uporabnikov interneta za Slovenijo visoka
številko. Korektne primerjave namreč kažejo, da
navedene številke predstavljajo zaostajanje. Več o
tem v obsežni študiji
http://www.ris.org/si/ris2001/20011210.html.
Primerjava z Irsko, ki jo navaja Štor, je še posebej
napačna, saj vzporeja dve neprimerljivi anketi v
različnih časovnih točkah (ob 50% letni rasti
interneta). Zadnja razpoložljiva pravilna
primerjava (julij 2001) npr. kaže za Irsko skoraj
polovico gospodinjstev z dostopom do interneta,
za Slovenijo pa le dobro četrtino. 

Zvone Štor tudi brez vsake osnove smeši telefonske
ocene RIS o številu uporabnikov, ki so konsistentne
tudi z ocenami FDV (Slovensko javno mnenje),
IRM-Mediana, Cati... Ob tem ima zgolj subjektiven
občutek, da uporabnikov interneta nekako ni toliko,
kar mu povsem zadošča, da raziskavo RIS razglaša
za dvomljivo. V nasprotju z njegovim mnenjem
namreč ni nobenega dvoma, da je konec januarja v
Sloveniji okoli 500,000 (mesečnih) uporabnikov
interneta in nobenega dvoma tudi ni, da pomeni delež
25% v celotni populaciji znatno zaostajanje za EU,
kjer je odgovarjajoči delež presegel 30% že pred
letom dni. 

Takih in podobnih izvajanj je še cela vrsta, zato ne
drži, da njegovi "kritični članki na račun RIS-a niso
usmerjeni k rušenju raziskave RIS... ampak želi
realne slike o internetu v Sloveniji...". Ker za svoje
površno in zlonamerno pisanje (posebej zavajajoč je
senzacionalističen naslov "Kdo še verjame RIS-u?")
nima nobenih argumentov, namreč počne zgolj in
samo to - ruši ugled raziskave RIS na suho. 

Kakorkoli, uporabniki interneta bodo sami presodili,
koga tako pisanje bolj diskreditira, projekt RIS ali pa
morda časnik Večer, ki novinarjem dopušča, da ne
preverijo virov, da brez vseh argumentov smešijo
stroko, člankov pa se lotevajo hujskaško, površno in
zavajajoče. 

Dr. Vasja Vehovar 

Ostale podrobnosti so na naslovu 
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članek?
Pošljite
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o članku po
e-mailu.
E-mail prejemnika:

Vaše ime:

Pošlji

Telekomunikacije
Deutsche Telekom ima
skoraj milijardo evrov
dobička

Sprej za hitrejši
WiFi

Telekom za popestritev

Telekomunikacije -
arhiv...
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oprema
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svetu
prenosnikov
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tiskanje

Žepni
videorekorder

Strojna oprema -
arhiv...

Programska 
oprema

Hasta la Vista

Programiranje z 
internetnimi 
storitvami Indigo

Veliki brat 
Google

Programska oprema -
arhiv...
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po 
internetu

Fotografije iz 
zraka

 

 

Nagrada Večera za otroško
in mladinsko literaturo

Glasujte za izjavo Bob meseca
Sklepno dejanje izbora Bob leta 2004

Večerova spletna trgovina
www.vecer.com/trgovina

Večerova multimedijska scena
www.vecer.com/vms
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Smeri razvoja

Vrt

Zaposlovanje

Zdravje

Dodatki ...

Novi 
mediji

Za
dlančnike

3G/wap
Večer

Arhiv: CD 
2004
na voljo tudi 
zbirka 
1998-2004

Splošno

O podjetju

Za
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Akcije

Večer kot
privzeta
stran

Prvi povojni
slovenski
časnik
(prvič v PDF)

Levo 
spodaj

Na Hrvaškem
nas različno
ocenjujejo:
Slovence imajo
za težke,
Slovenke za
lahke...

Arhiv levo spodaj...

www.Vecer.com/RSS

http://www.ris.org/vecer.

Vaš komentar: 
Vabimo vas, da napišete svoje mnenje, komentar ali

pripombo k članku.

Ime:

E-mail:

Sporočilo:

Pošlji

Prosimo, da izpolnite vsa polja. Če polje z
elektronskim naslovom pustite prazno ali ga

nepravilno izpolnite, potem vam drugi obiskovalci teh
strani ne bodo mogli odgovoriti na vaše pismo. 

ČZP VEČER ne prevzema odgovornosti za izjave
obiskovalcev.

Nerodna
ameriška vojska

Optika

Zanimivo po internetu
- arhiv...

Dogodki
Cebit 2005: 
Ulovite duha 
prihodnosti

Murska Sobota
bo dobila zadnjo
e-šolo

Benq s
projektorji brez
‘arnice

Dogodki - arhiv...

Pisave

Scriptina True

Beyond Wonderland

Prodotto in China

Pisave - arhiv...
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