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                                    Facebook 
Na pewno słyszałeś już o takiej aplikacji jak Facebook, a może
sam z niej korzystasz? W tym artykule znajdziesz wszystko co
powinieneś o niej wiedzieć. 
Jest to jeden z najsłynniejszych portali społecznościowych
używany przez dorosłych, lecz coraz częściej korzystają z niego
osoby poniżej 13-tego roku życia. Został stworzony w 2004 roku w
Stanach Zjednoczonych przez Marka Zuckerberga. Jest używany
do wysyłania wiadomości, tworzenia grup, wstawiania zdjęć lub
postów na różne tematach. Pomaga dorosłym w znalezieniu
dobrej pracy. Jest dostępny w różnych krajach i we wszystkich
językach świata. Aktualnie w Polsce korzysta z niego 1,31
miliarda osób. Mimo iż Facebook ma wiele zalet jest też miejscem
bardzo niebezpiecznym. Wstawianie głupich zdjęć osoby bez jej
zgody czy pisanie obraźliwych i niemiłych komentarzy pod
zdjęciami jest karalne. Należy też wiedzieć, że Facebook to
miejsce publiczne i każdy może was wykorzystać lub
skompromitować, dlatego w internecie trzeba być ostrożnym i
działać z rozumem, ponieważ to nie zabawka!
Mam nadzieje, że ten artykuł uświadomił ludziom, że Facebook
nie jest najbezpieczniejszym miejscem.
M.Ika

.

                                   Uzależnienie od
                                      Internetu
 Jesteś lub przebywasz z osobą uzależnioną od internetu? Ten
artykuł pomoże ci  pozbyć się tego nałogu.
 
 Najczęściej w uzależnienie popada młodzież w wieku 13 lat. 
Ten nawyk polega na ciągłym graniu w gry lub częstym używaniu
internetu.Osoby, które są uzależnione, nie mają poczucia czasu i
spędzają całe dni przed ekranem komputera czy telefonu. Często
mylą świat wirtualny ze światem prawdziwym. Są agresywne
wobec innych i bardzo pobudzone. 
                                   Jak się chronić?
 Aby się chronić przed uzależnieniem:
1.Ograniczycz czas spędzania w internecie czy granie w gry.
2. Bądź czujny.
3. Myśl o tym, co przeglądasz i na jakie strony wchodzisz.
 
 Jeśli będziesz tego przestrzegał ,możesz być pewny, że nie
popadniesz w ten nałóg. Pamiętaj, że uzależnienie od internetu
szkodzi twojemu zdrowiu! 
 M.Ika

.

.
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Snapchat
Snapchat to aplikacja mobilna

służąca do robienia zdjęć i filmów.
Aplikację stworzyli dwóch

studentów Uniwersytetu Stanforda
- Evan Spiegel i Robert Murphy,

we wrześniu 2011 roku. Z tej
aplikacji korzystają głównie osoby

w wieku 14-24 lat. Snapchat
umożliwia także wstawianie filtrów
w zdjęcie. W pierwszym kwartale
2017 roku liczba użytkowników

korzystających z tej aplikacji
wyniosła ponad 166 mln osób na

całym świecie.

,

            Historia powstania Snapchata
Historia portalu zaczyna się w roku 2011, kiedy troje
studentów z Uniwersytetu Stanforda - Reggie Brown,
Robert Murphy oraz Evan Spiegel - pisało projekt na
zaliczenie przedmiotu. Spiegel próbował przesłać
prywatne zdjęcie do kilku swoich znajomych, lecz
chciał aby ono zostało skasowane niezwłocznie po
wyłączeniu. Nie znalazł do tego odpowiedniej aplikacji,
więc postanowił stworzyć ją wspólnie z
kolegami.Twórcy doskonale wyczuli koniunkturę – o ile
jeszcze kilka lat temu wszyscy zachwycali się
Facebookiem, to teraz znacznie uważniej dokonują
selekcji treści udostępnianych na swoich
profilach.Ostatecznie, aplikacja weszła na rynek
we wrześniu 2011 roku i niemalże od razu podbiła
rynek. Rok po premierze, w listopadzie 2012 roku,
użytkownicy udostępniali już ponad miliard zdjęć,
dziennie wysyłając aż 20 milionów
wiadomości. W październiku 2012 roku uruchomiono
wersję aplikacji na Android, zaś w grudniu tego
samego roku dodano także opcję wysyłania krótkich
filmów.

                                                                        Ketjow
,
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                 Gwiazdy instagrama.
  Kim są gwiazdy instagrama i czym się zajmują?
Obecnie największą liczbę obserwujących mają profile
gwiazd popkultury i sportu takich jak Selena Gomez,
Ariana Grande, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian,
Beyonce czy Taylor Swift. W Polsce
najpopularniejszymi użytkownikami instagrama są
m.in. Robert i Anna Lewandowscy, Littlemonster96,
Maffashion, Jessica Mercedes Kirschner, Ewa
Chodakowska i Wojciech Szczęsny. Zarabiają na
wstawianiu Insta Story, zdjęć, reklamowaniu znanych
marek i zdobywaniu liczby obserwujących, a niektórzy
także na własnej działalności. Na swoich meetupach
czyli spotkaniach z fanami rozdają autografy, robią z
nimi zdjęcia i nagrywają filmiki. Z powodu na
popularność są zapraszani do udziału w programach
oraz w reklamach. Większość z tych popularnych
osób uważa na to co wstawia w internecie i nie
publikuje prywatnych zdjęć. Nie omijają ich jednak
hejty i złośliwe plotki. 
   Internet można wykorzystać do pracy, nauki i do
innych korzystnych celów nie tylko dla korzystających
jak i innych. 
                                                             J.Minika

,

                      Historia Instagrama
    Korzystasz z Instagrama? Na pewno
zainteresuje Cię ten artykuł!
  Powstał w 2010r. dla osób od 13 roku życia, lecz
coraz częściej korzystają z niego młodsi użytkownicy.
Autorami są Kevin Systrom i Mark Krieger, a
właścicielem Facebook.
Umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów,
stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz
udostępnianie ich w różnych serwisach
społecznościowych. Charakterystyczną cechą
aplikacji był nadawany zdjęciom kwadratowy kształt,
podobnie jak w aparatach fotograficznych. Mark i Kevin
przed instagramem stworzyli aplikację Burbn, która
miała grono zagorzałych zwolenników, lecz nie była
ona popularna, a ówczesne telefony nie zostały
przystosowane do wyświetlania zdjęć tak doskonałej
jakości jak teraz. W lipcu 2010r. próbowali stworzyć
swój własny serwis służący do umieszczania zdjęć,
którymi można pochwalić  się światu. Po wielu próbach
i poprawkach wystartował oficjalnie.
  Social Media nie są najbezpieczniejsze,
więc korzystając z nich powinniśmy być ostrożni.
                                                        J. Minika

.

,
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              Najpopularniejsze Kanały w Polsce
Osoby zajmujące się nagrywaniem filmów potrzebują
wiele czasu, spędzanych przy montowaniu.
Zaprezentuję wam Top 10 polskiego Youtuberów o to
oni: 
1.SA Wardega - 3 575 831 subów
2.Blowek - 3 554 802 subów
3.reZigiusz - 3 141 858 subów
4.Stuu - 3 073 237 subów
5.Step Record - 2 521 678 subów
6.5 sposobów na ... - 2 154 732 subów
7.Naruciak - 1 937 956 subów
8.IsAmUxPompa - 1 802 701 subów
9.MULTI - 1 794 130 subów
10.izak LIVE - 1 770 111 subów
Osoby te mają niesamowite nastawienie do tej
platformy, dają inne nastawienie do życia
rzeczywistego i mobilnego. Często są to osoby młode
,które chcą dzielić się swoimi przeżyciami w
internecie. Youtube ma też funkcje monetyzacji, przez
nią można zarabiać, lecz trzeba mieć ukończone 18 lat
lub poprosić dorosłego, aby był  odpowiedzialny za
młodą osobę. Każdy ma swojego ulubionego
youtubera.
                                                               PoraneQ

                                YouTube
Aplikacja internetowa umożliwiająca komentowanie i
wstawianie filmów oraz oglądanie ich. Ten serwis
został założony w lutym 2005 roku przez trzech
twórców Jaweda Karima, Stevego Chena i Hada
Hurley'a.  Cieszy się dużym zainteresowaniem
społeczności. Mniej popularne osoby wciąż nagrywają
z dużym uśmiechem, lecz czasami spotykają
hejterów, którzy je obrażają. Te komentarze mogą
zranić, a  osobom o słabych nerwach nie radzę
zakładać kanału na tej platformie. Twórcy włożyli wiele
czasu, aby zrobić tak dokładną aplikacje, która może
być zarówno bezpieczna jak i groźna. Pojawiają się 
filmiki , w których można znaleźć przemoc wobec
innych osób. Dlatego zawsze słuchajcie rodziców, co
do was mówią, bo nawet przez youtuba może cię ktoś
oscamować. Myślę, żę ten artykuł  udowodnił Wam,
jaki świat jest miebezpieczny w internecie i w życiu
codziennym. Serwis ten informuje nas, co się dzieje na
drogach
 i o innych sprawach w Europie. Każdy niech uważa w
internecie, nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej
stronie!!!                                                                           
                    PoraneQ
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