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Wkrótce będzie 10 milionów polskich
internautów
Polscy internauci są dobrze wykształceni, mają wysoki status społeczny i majątkowy - 16 proc. z nich
posiada wyższe wykształcenie. Dużą grupę stanowią także osoby uczące się, w tym studenci

i uczniowie szkół pomaturalnych (22 proc.).
"W ostatnich latach zmieniała się proporcja korzystania z sieci przez kobiety i mężczyzn. W połowie
1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6 proc.),
a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 55 i 45 proc." - informuje Kaznowski.
Z internetu korzystają najczęściej mieszkańcy dużych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniętej
infrastrukturze telekomunikacyjnej.
Najwięcej internautów jest w województwach: mazowieckim (21 proc.), śląskim (15 proc.),
małopolskim (9 proc.), dolnośląskim (8 proc.) i wielkopolskim (8 proc.).
"Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z internetu staje się dom. Jak
pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich czterech lat
odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2004 roku 70 proc" mówi Kaznowski.
Jak zaznacza, coraz mniejszą grupę stanowią osoby łączące się z siecią z pracy (spadek z 36 proc. do
24 proc. w ciągu 4 lat).
"Czas, jaki w ciągu tygodnia polscy internauci poświęcają na korzystanie z internetu, jest jednym
z najkrótszych w Europie - średnio 3,9 godz. tygodniowo. Tymczasem w Hiszpanii wynosi on 11,2
godziny tygodniowo, we Włoszech 8,6 godziny, a w Szwcji 7,7 godziny" - mówi Dominik Kaznowski.
Z raportu wynika, że internet jest najszybciej rozwijającym się medium na świecie.
"Wiąże się to m.in. z korzystnymi zmianami legislacyjnymi, ułatwiającymi rozwój rynku, a także ze
stałym obniżaniem się kosztów instalacji oraz opłat dostępowych, a co za tym idzie, rozwojem
dostępu do Internetu szerokopasmowego" - wyjaśnia Kaznowski.
W 2004 roku dostęp do internetu miało blisko 813 milionów osób na świecie. Najwięcej internautów
jest w Szwecji (74 proc. internautów) i Holandii (66 proc.).
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od

Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.

03-07-2020

W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.

03-07-2020

Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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