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Opera pētījums
Opera analītiķi nesen publicēja informāciju par to, ka aizien vairāk mobilā interneta lietotāju vidū pieaug
sieviešu īpatsvars. Pēdējo divu gadā sieviešu īpatsvars WAP lietotāju vidū pieauga par 575%, šajā rādītājā
pirmajā vietā atrodas DĀR, kur 44% no visiem WAP lietotājiem ir sievietes. Šī mēneša pētījumā ir
iekļauti arī 300000 Mini Opera lietotāji no Dienvidaustrum-Āzijas. Viss pētījuma teksts - (WEB)
http://www.opera.com/smw/ Šos pētījumus Opera uzsāka šī gada Jūlija beigās un tajos tiek pētīta dažādu
pasaules reģionu mobilā interneta lietotāju demogrāfiskā struktūra, dzīvesveids u.c.
Kā tiek vākta informācija?
Izrādas, ka datus apkopo tikai no tām 15 valstīm, kas runā deviņās valodās un Mini Opera lietotājiem no
citām valstīm, kas lieto aplikāciju šajās valodās - krievu, angļu, indonēziešu, ķīniešu, vjetnamiešu,
portugāļu, vācu, poļu un japāņu.
Fakti, apkopojot informāciju no 10 valstīm:
1) 77% WAP lietotāju ir vīrieši, 23% sievietes
2) visvairāk sievietes lieto WAPu DĀR (43.5%), ASV (35.6%), Krievijā (32.4%) un Lielbritānijā (31.5)
3) vismazāk sievietes lieto WAPu Indijā (4.0%), Nigērijā (5.4), Ķīnā (11.6%) un Vjetnamā (17.9%)
4) Ukrainā un Vjetnamā ir visvairāk lietotāju, kas jaunāki par 18 gadiem (attiecīgi 34.8% un 23.7%)
5) ASV un Lielbritānijā ir visvairāk lietotāju, kas vecāki par 38 gadiem (attiecīgi 26% un 21%)
6) Uz jautājumu - "Vai jums ir interneta draugi, kurus nekad neesat satikuši?" visvairāk "Jā" atbildes bija
Nigērijā (87.3%), Indonēzijā (83.7%) un Ukrainā (83.1%)
7) Uz topašu jautājumu vismazāk pozitīvu atbižu bija Lielbritānijā (64.6%) un ASV (65.6%)
Kopējie fakti par Mini Opera:
1) Šī gada jūlijā Mini Opera lietoja 62.3 miljoni cilvēku
2) Jūlijā 62.3 miljoni lietotāju kopā "atvēra" 29.6 miljardus lapas
3) Šajā pašā laikā tika visu atvērto lapu "svars" bija 445 miljoni MB
4) Šobrīd Mini Opera top 10 valstis pēc lietotāju skaita ir:
1. Indonēzija
2. Krievija
3. Indija
4. Ķīna
5. Ukraina
6. DĀR
7. ASV
8. Vjetnama
9. Lielbritānija
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10. Kenija
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