A wifi ma már majdnem annyira nélkülözhetetlen,
mint a mosógép
Megérkeztek a UPC nagy wifi kutatásának eredményei
Budapest, 2018. március 14. – Hol áll a wifi a létszükségleteink listáján? Mi alapján választunk
routert? Mennyire figyelünk oda a hálózati biztonságra? A UPC többezres mintán készült, a
hazai wifihasználati-szokások felderítésére szolgáló felméréséből ezekre is választ kapunk. A
teljes elemzés a UPC edukációs portálján, a Wifipedia.hu oldalon érhető el.
A wifi szerves része az életünknek, ma már teljesen elképzelhetetlenek nélküle a mindennapok. A
UPC kérdőívét több ezer internetező töltötte ki. A felmérésben nemcsak a UPC előfizetői, hanem
más szolgáltatók ügyfelei is elmondták a véleményüket. A megkérdezésnek az volt a célja, hogy
kicsit többet tudjunk meg arról, a hazai internetezőknek mit jelent a wifi és az internet, mennyire
fontos szerepet tölt be a wifi az életükben, mit tudnak a működéséről és az ehhez szükséges
eszközökről, vagy hogy mennyire tudatosan és milyen szempontok alapján választanak internetelőfizetést.
A kutatás első, legalapvetőbb kérdései között szerepelt, hogy mik azok a dolgok, amelyeknek
megléte életbevágóan fontos az otthonunkban. Az természetesen nem meglepő, hogy a
megkérdezettek 80 százaléka a fűtést tartja a legnélkülözhetetlenebbnek, ami nélkül pár órát sem
bírnának ki. Az már annál inkább, hogy a wifit – amely a felhasználóknál az internet szinonimájának
bizonyult – majdnem kétszer annyian mondták életbevágóan lényegesnek, mint a TV-t és majdnem
ugyanannyian, mint a mosógépet. A felmérésből kiderült, hogy az internet-előfizetés kiválasztásánál
a negyedik legfontosabb szempont a csomaghoz járó wifi router, valamint annak minősége, ahogy az
is, hogy már a 65 éven felüli internet felhasználók körében is a wifis netkapcsolat a leggyakoribb.
Megfigyelhető, hogy az otthoni netezés során is egyre fontosabb az ingatlanokon belüli mobilitás és
a mobil eszközök használata – amelynek köszönhetően szignifikánsan felértékelődött a wifi szerepe.
Egyértelművé vált az is, hogy – bár a felhasználók egyre tudatosabban és rendszeresebben mérik a
wifi sebességét – arról, hogy ezt milyen mértékben befolyásolja a router helyzete, vagy mi zavarhatja
a jelet, már jóval kevesebbet tudnak.
A válaszok alapján a wifi-használók nagyon fontosnak tartják a hálózati biztonságot, de ezen a
területen még bőven fejlődni kell, hiszen a válaszadók jelentős része még mindig a szolgáltató által
megadott jelszót használja, és a korhatáros tartalmak szűrésében sem alakult ki sokaknál a
tudatosság.
A teljes kutatási eredmény itt érhető el.
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Ha további információkra van szüksége, várjuk kérdéseit a sajto@upc.hu címen.

A UPC-ről
A UPC Magyarország vezető integrált infokommunikációs szolgáltatója, amely innovatív
szolgáltatásaival 1998 óta van jelen a piacon. Kábelhálózatain országszerte közel 350 településen
biztosít televíziós, szélessávú internet és vezetékes telefon szolgáltatásokat. Mobilszolgáltatását a
hazai távközlési szektorban új megközelítéssel indította útjára 2015-ben, elsőként kínálva korlátlan
adatforgalmú, hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózatfüggetlen készülékeket. Innovatív
applikációi és szolgáltatásai segítségével a UPC az otthonok és irodák falain kívül is biztosítja a
csatlakozást a digitális világ határtalan lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága
egyedi igényekre szabott és kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások
számára.
A vállalat 2017. december 31-i adatai szerint a UPC a közel 1,8 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 683 100 kábeltelevíziós, 664 600
szélessávú internetes, 628 000 vezetékes telefon és 88 400 mobilszolgáltatást üzemeltet.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

