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Czy miał pan FunLove.4099? Jak usun�� Love4You? 
Złapałem Romea i Juli� trzeci raz w tym tygodniu. 
Przepraszam wszystkich, którym wczoraj wysłałem 
HAPPY99... 
   Coraz cz��ciej słysz� takie pro�by i rozmowy moich uczniów 
i znajomych. Sam w ostatnim miesi�cu otrzymałem poczt� 
kilkana�cie kopii (!) robaków i wirusów (a o ilu� nie wiem 
skasowawszy je przed sprawdzeniem?). Wirus z pierwszego 
rysunku w Outlook Express’ie wygl�da zwykle jak niewinny 
zał�cznik tekstowy; ten z drugiego – uruchamia si� sam nawet 
podczas próby skasowania listu. 

Tak, oczywi�cie 
komputer pracuj�cy 
w sieci musi by� 
chroniony pracuj�-
cym stale i aktu-
alnym pakietem 

antywirusowym, 
tym razem jednak 

b�dzie nie o anty-
wirusach ale o chy-
ba najpowszechniej-
szym obecnie obok 
WWW �ródle 
zarazy: poczcie 
elektronicznej. 
Zacznijmy od przy-
pomnienia rzeczy 

niby jasnej: pod �adnym pozorem nie nale�y otwiera� 
zał�czników o rozszerzeniach EXE, COM, SHS, BAT, VBS, 
DOC, XLS, CHM, ...  

Hmm. O ilu rozszerzeniach zapomniałem lub nie wiem? 
Niektóre rozszerzenia zostan� przed nami ukryte. W pewnych 
warunkach zał�cznik uruchomi si� zupełnie samodzielnie. No 
a  np. BubbleBoy wcale nie u�ywa zał�czników do 
rozprzestrzeniania si�. ;-) 

Wi�kszo�� z nas u�ywa do obsługi poczty elektronicznej 
i grup dyskusyjnych Outlook Express'a lub MS Outlook'a - bo 
jest pod r�k�, bo jest po polsku, bo tworzy i odbiera takie ładne 
kolorowe i (prawie) pachn�ce li�ciki. Je�eli nawet sami 
z przywi�zania do ryzyka u�ywacie  Outlook Express'a -  to po 
co wp�dza� swoich uczniów w zgubny nałóg? Oce�my jego 
przydatno�� w szkolnej pracowni: 
1. Pogratuluje sukcesu w skonfigurowaniu konta niezale�nie 

od tego ile bł�dów popełnimy zwiedzeni jego koszmarnie 
przetłumaczonym kreatorem. 

2. Sam podst�pnie zach�ci do przechowywania na lokalnym 
dysku praktycznie nie zabezpieczonego hasła. 

3. Odda do u�ytku publicznego cał� pobran� i wysłan� poczt� 
na tym�e dysku lokalnym. 

4. Skutecznie zabezpieczy nas przed przechowywaniem jej 
w sieci (co pozwoliłoby unikn�� wad 2 i 3). 

5. Jest popularny - co sprawia i� wi�kszo�� robactwa  
tworzona  jest tak aby rozmna�ała si� z  jego u�yciem, 

6. Domy�lnie zapami�ta automatycznie adresy wszystkich 
przychodz�cych listów (równie� niechcianej reklamy) co 
nie tylko pomaga si� zgubi� w ksi��ce adresowej ale 
zwielokrotnia sił� ra�enia automatycznie rozsyłanych 
wirusów. 

7. Otworzy i poka�e automatycznie ka�dy list w formacie 
HTML (to jest dla ogromnej rzeszy u�ytkowników e-maila 

bardzo uci��liwe a dla reszty "ładne" ale naprawd� niezbyt 
bezpieczne) i samoczynnie uaktywni wirusy i robaki. 

8. W najnowszej wersji za jedno klepni�cie uczniowsk� mysz� 
zacznie automatycznie otwiera� pobrane zał�czniki nawet 
*.EXE (!) a wtedy ju� wszystko jest mo�liwe. 

9. Zapami�ta automatycznie ka�d� dokonan� przez ucznia 
zmian� konfiguracji co pomo�e si� zgubi� nie tylko jemu 
ale i nast�pnym u�ytkownikom tego samego komputera. 

10. Utopi ucznia w setkach opcji przekonuj�c dobitnie i� poczta 
jest tylko dla Bardzo M�drych Fachowców. 

11. Mimo pozornie du�ych mo�liwo�ci nie oferuje tak prostej 
usługi jak przejrzenie nagłówków poczty na serwerze POP3 
bez pobierania cało�ci (co pozwala m. in. kasowa� bez 
pobierania np. spam, wielkie a niepotrzebne przesyłki czy 
ewidentne wirusy, pobra� tylko to co pilne, zostawi� reszt� 
na serwerze). Trudno go zmusi� nawet do tego, �eby nadał 
jeden list bez �ci�gni�cia całej poczty z serwera. 

Mógłbym kontynuowa� t� wyliczank�. Cz��� 
z wymienionych pułapek daje si� przy du�ej wprawie 
i nakładzie pracy cz��ciowo omija�. Po co jednak - skoro 
zdecydowana wi�kszo�� prostych i  niezawodnych, nawet 
DARMOWYCH pakietów klienta e-mail po prostu NIE 
POSIADA wymienionych wad?!  

Testowałem kilkana�cie. Znakomite mo�liwo�ci ma (niestety 
shareware'owy) Calypso1, na uwag� zasługuje te� darmowy 
Kaufman Mail Warrior2. Jako program "pierwszego kontaktu" 
dla uczniów polecam jednak australijskiego, równie� 
darmowego Scribe’a3. Jest mały, prosty, szybki i niezawodny. 
Mo�na go udost�pni� przez sie� aby był niezniszczalny, 
trzyma� bezpiecznie na koncie w sieci wraz z cał� 
poczt� i własnym hasłem, zmie�ci si� wraz z 800kB poczty na 
dyskietce i np. w podró�y zadziała po wło�eniu do nap�du. 
Pozwoli przejrze� i obsłu�y� poczt� na serwerze POP3. Mo�na 
go skłoni� do wy�wietlania polskich "ogonków" a nawet listów 
w HTML (niebezpieczne chocia� mniej ni� w Outlook 
Express'ie), mo�na go skonfigurowa� dla uczniów i pozbawi� 
mo�liwo�ci zapami�tywania zmian na dłu�ej ni� do ko�ca sesji 
- nawet je�eli b�dzie u�ywany z dysku lokalnego. Na razie 
z mojego serwera4 mo�na pobra� jego wersj� ze 
spolszczonymi przeze mnie napisami - co ułatwi „oswojenie 
e-maila” przez słabo znaj�cych j�zyk angielski. Uczciwie 
uprzedzam: obecnie nie pozwala na poprawne komponowanie 
listów z polskimi nagłówkami ("ogonki"). W zwi�zku 
z tłumaczeniem - autor obiecał to w najbli�szej wersji. Równie� 
na moim serwerze znale�� mo�na szczegóły dotycz�ce sposobu 
dostosowania Scribe'a do konkretnych potrzeb. 

Wszelkie uwagi prosz� kierowa� wprost do mnie poczt� 
elektroniczn�. Mo�na z wirusami ;-) 
 

Autor5 jest nauczycielem informatyki w Kolegium 
Nauczycielskim6 w Bielsku-Białej. 
Pracuje te� w IV Liceum Ogólnokształc�cym7  
w Bielsku-Białej 

-------------------------------------------------------- 
1http://www.calypsoemail.com/download.htm 
2http://www.kaufmansoft.com/Final/MW361.exe 
3http://www.ozemail.com.au/~fret/scribe.html 
4http://lech.kn.bielsko.pl/edu/scribe.html 
5http://lech.kn.bielsko.pl 
6http://www.kn.bielsko.pl 
7 http://lo4.ids.bielsko.pl 


