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           Najczęstsze aplikacje używane przez nastolatków.             

   Co jest w nich aż tak ciekawego?

Facebook

 Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani
użytkownicy mogą: tworzyć grupy, dzielić się wiadomościami,
zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością
Facebooka. W czerwcu 2017 liczba użytkowników na całym
świecie wynosiła prawie 2 miliardy, a dziennie aktywnych jest
prawie 1,3 mld osób. Przeciętnie użytkownik spędza na
Facebooku około 21 minut.
 Portal był początkowo przeznaczony dla uczniów szkół średnich i
studentów szkół wyższych. Projekt uruchomiono  4 lutego
2004 na Uniwersytecie Harvarda. Jego głównym autorem jest
Mark Zuckerberg. 
 W październiku 2010 roku na ekrany kin wszedł film "The Social
Network" ukazujący historię tego portalu                        (pierwotnie
"TheFacebook") i jego założycieli. W zakończeniu filmu podano
szacunkową wartość portalu i wynosiła ona 
25 miliardów dolarów.
                                                                                       D.S

                                       
                                     Cyberprzemoc 

Cyberprzemoc to jedno z zagrożeń w sieci. Ukazuje się ona 
poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie
innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu
elektronicznego takich jak: SMS, e-mali oraz fora dyskusyjne.
Zamiarem internetowych chuliganów jest zdyskredytowanie
konkretnej osoby lub grupy ludzi czy nawet całych społeczności.
Takie działania wynikają z poczucia anonimowości sprawców 
i ułatwione są np. zmieszczenie witryny internetowej
 na serwerze w kraju, w którym pisemne groźby nie są
przestępstwem. Jednym z przejawów cyberprzemocy jest także
tworzenie antystron osoby fizycznej, a także podszywanie się pod
kogoś tworząc stronę lub blog.Taka forma znęcania się nad
swoimi ofiarami, zdaniem psychologów wynika z tego, że łatwiej
poniżać, gdy jest się anonimowym. 

                                                                                      D.S
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                                 Snapchat
                                   

Aplikacja mobilna służąca do wysyłania filmów i zdjęć,
które można oglądać przez maksymalnie 10 sekund,
dostępna na urządzenia z systemami operacyjnymi
Android oraz IOS. W pierwszym kwartale 2017 roku
liczba użytkowników korzystających codziennie z
aplikacji wynosiła ponad 166 mln osób na całym

świecie. Każdego dnia użytkownicy wysyłają ponad 3
miliardy „snapów”

 i spędzają w aplikacji średnio 30 minut. Z aplikacji
korzystają głównie osoby w wieku 13-24 lat.

                                   Historia
Aplikacja powstała we wrześniu 2011 roku w wyniku 
współpracy dwóch studentów Uniwersytetu Stanforda
– Evana Spiegela oraz Roberta Murphy'ego.
W czerwcu 2016 zapowiedziano wersję na Windows   
                                   Phone.
              

               A.P
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                          Historia internetu 

   zaczyna się 29 października 1969 roku
 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles

(UCLA). 

              Internet , pewna ilość sieci lokalnych (LAN)     
         połączonych w jedną wspólną sieć. Słowo to       
           napisane wielką literą
 ( Internet ) oznacza      ogólnoświatową sieć
komputerową ,        będącą połączeniem tysięcy sieci
lokalnych z  całego świata.
    Początki Internetu sięgają lat sześćdziesiątych . Na 
zlecenie Departamentu Obrony Stanów                       
 Zjednoczonych utworzono agencję ARPA. Jej       
zadaniem było zaprojektowanie sieci komputerowej, 
dającej możliwość dowodzenia i łączności w
warunkach wojny nuklearnej , która wyróżniałaby się
odpornością na zniszczenie podstawowych elementów
systemu . Koncepcję sieci spełniającej te wymagania
przedstawiła firma RAND Corporation. Miała się ona
składać z dużej liczby komputerów, które przesyłałyby
między sobą dane w niewielkich porcjach, tzw.
pakietach.                                                                  
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                       Historia Telefonu 
                     Kto wynalazł telefon?

W roku 1876 dwóch wynalazców, Elisha Gray. i
Alexander Bell, samodzielnie zaprojektowało swoje
telefony. Obaj mężczyźni szybko udali się do urzędu
patentowego; dzieliła ich różnica kilku godzin; Bell jako
pierwszy opatentował swój telefon. Elisha Gray i
Alexander Graham Bell stoczyli słynną bitwę prawną o
wynalezienie telefonu; zwycięsko wyszedł z niej Bell.
Początkowo do łączenia abonentów zatrudniano
operatorów. W 1889 roku Amerykanin Almon
Brown wynalazł automatyczną centralę telefoniczme,
która początkowo łączyła telefony, z których numer
wybierało się za pomocą trzech przycisków,
oznaczających kolejno jedności, dziesiątki i setki. Po
raz pierwszy telefon z tarczą do wybierania numerów
użyto w 1896 roku, a telefon z klawiaturą w 1963
roku.Pierwszy publicznie dostępny wideotelefon
powstał w 1936 roku w Niemczech i był w urzędach
pocztowych w Berlinie i w Lipsku.
                                                                  Kinia Kiwa
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                                Instagram 
          Aplikacja używana przez nastolatków.
             Co jest w nich aż tak ciekawego?
Instagram powstał w 2010 roku. Autorem tej sławnej
aplikacji jest Kevin Systrom i Mark Krieger. W kwietniu
2012 r. serwis został kupiony przez Facebook za ok.
1mld (USA). Instagram został przetłumaczony na 33
języki. W wrześniu 2012r. z aplikacji i strony
internetowej korzystało ok. 100mln użytkowników, to w
styczniu 2013 było ich ok. 90 mln. Stałym problemem
Instagrama są fałszywe konta, wykorzystywane do
generowania spamu na platformie. Liczbę
nieautentycznych profili oszacowano na ponad 20 mln.
Z aplikacji Instagram można korzystać od 16 roku
życia, służy do wstawiania zdjęć, filmików i robienia
relacji na żywo (live). Polskie gwiazdy najczęściej
wstawiają zdjęcia z swoich osiągnięć, z wakacji i z
informacjami, które chcą przekazać fanom. 
Najwięcej obserwujących w Polsce mają:
Anna Lewandowska 1,7 mln. 
Robert Lewandowski 12,8 mln.
Julia Wieniawa 683 tys.
Ewa Chodakowska 1,3 mln.
Małgosia Rozenek-Majdan 666 tys.
                                                              Kinia Kiwa
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www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 5 05/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PL"Celebrytka"

l

Mrówki żniwiarki czyli
messos barbarus

Ten artykuł będzie o właśnie tych mrówkach.
 Będzie tu napisane, czym się żywią, jaką mają

długoś , jaki kolor 
oraz gdzie występują.

Żywią się głównie ziarnami ale mogą się też
pożywić innymi owadami (nie do końca wiadomo
ale mogą jeszcze żywić się miodem). Królowa ma

długość 11mm-12mm jej  kolor jest najczęściej
czarnego lub ciemno brunatnego koloru, samiec

mierzy 8mm a jego kolor to czarny. Robotnice mają
3mm-8mm długości mniejsze mają czarny kolor,  a
większe (czyli żołnierze) mają kolor podobny do
królowej. Wielkość jednej kolonii to kilka tysięcy
mrówek. Mrówki te nie występują na terytorium
Polski. Najliczniej występują  na obszarze morza

Śródziemnego.
Ad.
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