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Zbli�aj� si� wakacje. Wszyscy wyjedziemy rado�nie wydawa� nadwy�ki podwy�ek. Zaraz po odespaniu testów, 
klasówek, matur, klasyfikacji, �wiadectw, protokołów i sprawozda�, niew�tpliwie zawładnie nami na pla�y 
nieprzezwyci��ona t�sknota za kopiowaniem, archiwizowaniem, konfigurowaniem i innymi przyjemno�ciami dnia 
powszedniego. 

 
Bardziej serio: dost�p do komputera, do Internetu -  

jest zawsze. Na ka�dej konferencji (SNM?) s� komputery 
z dost�pem do Sieci; w ka�dej małej miejscowo�ci mo�na 
znale�� kafejk� internetow�. Zwykle jednak w potrzebie 
okazuje si�, �e mamy wszystko oprócz najbardziej 
potrzebnego narz�dzia. Sam - do�wiadczywszy tego po 
raz kolejny (podczas konferencji SNM ;-)  – 
postanowiłem mie� ju� zawsze pod r�k� skrzynk� 
z narz�dziami. Gdzie? Nooo, oczywi�cie w Internecie – 
na moim serwerze1. Przydaje mi si� ona cz��ciej, ni� 
pierwotnie zakładałem. Aby była rzeczywi�cie por�czna, 
wyposa�yłem j� w programiki sprawdzone i u�yteczne 
ale proste w u�ytkowaniu, nie wymagaj�ce instalacji, 
darmowe i małe obj�to�ciowo. To pozwala je szybko 
�ci�gn�� i uruchomi� w dowolnych warunkach, nawet 
na dyskietce. Co tam zgromadziłem? 

 
1. Terminal. 

Dysponuj�c kontem shellowym2 (Unix/Linux 
z dost�pem terminalowym), mo�na wszystko zrobi� 
na swoim serwerze zdalnie. Wszystko – je�eli mamy 
pod r�k� program terminala. Zawarty w Windows 
programik TELNET jest zbyt prymitywny a przede 
wszystkim nie pozwala na prac� terminalow� na 
wi�kszo�ci dobrze prowadzonych serwerów, 
wymagaj�cych szyfrowanego poł�czenia (SSH). Do 
takiego celu polecam niewielki i bardzo 
wszechstronny PuTTY. (A je�eli kto� nie dysponuje 
kontem shellowym? Oj, to znaczy, �e “praca zdalna” 
pozostaje dla niego pustym hasłem. Wiele traci3). 
Maj� konta shellowe szcz��liwcy nie obj�ci 
programem masowego ra�enia (pardon: 
kompleksowego wyposa�enia) pracowni w systemy 
NNPO4, którzy dysponuj� serwerem na starym PC-cie 
z darmowym Linuxem. Pocztowe konto shellowe 

mo�na mie� jednak i bez własnego serwera linuxowego, nawet 
za darmo7.  

Maj�c takie konto mo�na na przykład dowolnie zarz�dza� 
swoj� poczt�, która zawsze, bezpieczna, jest do dyspozycji na 
naszym koncie na serwerze. Ł�czymy si� ze swoim serwerem 
za pomoc� PuTTY i uruchamiamy z niego programik pine. 
Pine’a konfigurujemy raz w �yciu5. Termin wirus pocztowy 
kojarzy nam si� wył�cznie z epidemi� grypy w�ród listonoszy.  

W Internecie jest polski opis pine’a6. Pierwszy kontakt 
z pine’m nie jest miły dla myszologów przyzwyczajonych do 
Windows ale kto raz pine’a oswoił, nie zrezygnuje z niego.  

 
Potrzebuj�cy narz�dzi do pracy w �rodowisku Windows 

te� znajd� w mojej skrzynce z narz�dziami co� dla siebie. 
2.  Poczta elektroniczna. 

Trzy sprawdzone, niewielkie, dobre, darmowe programy. 
IScribe, KmailWarrior, PhoenixMail. Wszystkie oferuj� 
podział funkcjonalny ekranu w stylu Outlook Expressa, 
wszystkie poprawnie pracuj� po skopiowaniu do dowolnego 
foldera dowolnego dysku lokalnego, sieciowego lub dyskietki. 
Wszystkie s� o niebo bezpieczniejsze od produktów NNPO4.  

3. Grupy dyskusyjne.  
Xnews. Bardzo szybki. 

4. Operacje na plikach i folderach. 
• Dla Windows – nortonopodobny Servant Salamander.  
• Z poziomu DOS – błogosławie�stwo dla dotkni�tych awari� 

Windows: nortonopodobny UFO z pełn� obsług� długich 
nazw.  

• Do FTP – iFTP (tego samego autorstwa, co iScribe).  
• Do rozpakowania ZIPa – male�ki Minunzip. 
• Do plików z grafik�, muzyk� lub filmami – geniusz w�ród 

karłów - IrfanView.  
 

Przede wszystkim jednak �ycz� Wam i sobie: wypocznijmy 
podczas wakacji. 

 
 

1 http://lech.kn.bielsko.pl/niezb/ 
2 http://konto_shellowe.techtech.pl/netopedia/konto_shellowe.php 
3 Wiem, �e wiele pracowni zostało “obdarowanych” oprogramowaniem NNPO4. Je�eli otrzymam sygnały �e jest 
zainteresowanie tematyk� UNIXa/Linuxa – wróc� do tego tematu szerzej. Warto. 
4 Najwi�kszy i Najdro�szy Producent Oprogramowania 
5 Drugi raz po zmianie nazwiska. 
6 http://www.immt.pwr.wroc.pl/export_hp/tool/node75.html 
7 Np. http://www.free.net.pl/ 
 


