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Informatyka  2           Komunikacja i udostępnianie plików Krotoszyn,  2015 r.

Spis treści prezentacji

1. Poczta elektroniczna (email)

2. Zakładanie konta na gmail.com

3. Netykieta, czyli kultura w internecie

4. Dyski wirtualne

5. FTP i serwery plików
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1. Poczta elektroniczna

Jakie parametry ma konto pocztowe? 

- pojemność

- maksymalna wielkość załącznika

- czy posiada dysk wirtualny (do dużych załączników)

- reklamy / spam

- czy w przypadku nie logowania się na poczcie przez pewien czas, usuwane są wiadomości?

1. Poczta elektroniczna
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Parametry bezpłatnej poczty elektronicznej

1. Poczta elektroniczna

Pojemność
[GB]

Maksymalna wielkość załącznika
[MB]

Poczta.onet.pl

Poczta.wp.pl

Poczta.interia.pl

Poczta.o2.pl

Gmail.com

Outlook.com

Uzupełnij tabelę
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2. Zakładanie konta na gmail.com

erudio2015.nazwisko@gmail.com

Najlepszym adresem jest konto o nazwie imię.nazwisko@gmail.com jednak ze względu 

na popularność konta gmail.com zapewne będzie już zajęty.

Dla zajęć lekcyjnych utworzymy konto o nazwie, która będzie zawierała słowo erudio15 

lub erudio2015 oraz nazwisko np.:

lub  nazwisko.erudio2015@gmail.com

2. Zakładanie konta

Przed założeniem konta należy przygotować: unikalną nazwę oraz hasło

2.1.  Unikalna nazwa konta

erudio2015.imię.nazwisko@gmail.com

lub   imię.nazwisko.erudio2015@gmail.com

UWAGA: przy nazwie konta email nie są rozróżniane duże i małe litery .
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Więcej informacji o bezpiecznych hasłach : http://podyplomowe.edu.o12.pl/?p=162

Ro.2015poczta

R.b@rt_2o15

Pierwsze dwie litery imienia lub nazwiska

Zamienione litery imienia (Robert) lub nazwiska

oraz znaki specjalne i rok

2. Zakładanie konta

2.2.  Hasło

BEZPIECZNE HASŁA WG GOOGLE: https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=pl

PRZYKŁAD (zazwyczaj 8 znaków – w tym cyfry i znaki specjalne)

Hasło do konta Google musi mieć co najmniej osiem znaków. Mogą to być:

- wielkie i małe litery  )wielkość liter w hasłach ma znaczenie, więc „G” różni się od „g”)

- Cyfry: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- symbole: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~

- spacje: nie mogą występować na początku ani na końcu hasła, a jedynie w środku

Przy zmianie hasła nie można ponownie użyć już wcześniej wybranego. Zablokowano też 

pewne hasła, które łatwo odgadnąć, np. „12345678”.
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2.3. Poczta elektroniczna – kontakty

1. Poczta elektroniczna
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2.4. Poczta elektroniczna – grupa kontaktów

1. Poczta elektroniczna
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2.5. Poczta elektroniczna – grupa kontaktów
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3. Netykieta, czyli kultura w internecie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/netykieta-czyli-o-kulturze-w-internecie/

https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/netykieta/

E-mail

• Pamiętaj o tym, żeby nadawać każdej wysyłanej wiadomości e-mail tytuł, najlepiej 
odzwierciedlający zawartość wiadomości.
• Nie pisz bez potrzeby dużymi literami, gdyż oznaczają one w Internecie krzyk i 
odbiorca Twojej wiadomości będzie mógł uznać, że na niego krzyczysz.
• Poczty elektronicznej używaj „z głową”. Sprawdzaj skrzynkę e-mail codziennie, tak 
jak zaglądasz codziennie do skrzynki na listy z pocztą tradycyjną, szczególnie, gdy 
podajesz swój adres e-mail znajomym lub swoim kontrahentom. Twoi znajomi i 
kontrahenci pisząc do Ciebie na Twój adres e-mail oczekują, że odczytasz 
wiadomości od nich w krótkim czasie. Między innymi po to powstała poczta 
elektroniczna, aby ułatwić i przyspieszyć komunikację. Jeśli z jakichś powodów 
odbierasz pocztę elektroniczną średnio raz na miesiąc, to przekazując komuś adres 
swojej skrzynki e-mail poinformuj go o tym fakcie.
•Jeśli wstawiasz stopkę w swoich mailach, to postaraj się żeby nie była ona dłuższa 
niż 3-4 linijki.
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•Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia.
•Nie cytuj całej wiadomości, chyba że jest to niezbędne. Gdy cytujesz słowa 
„przedmówcy” to odpowiadaj pod każdym akapitem z osobna – cytuj fragmenty, do 
których się odnosisz (poniżej) i tak kolejno, jeśli email ma dłuższą treść lub dotyczącą 
kilku tematów. Gdy cytujesz większą część wiadomości, nie odnosząc się do jej 
konkretnych fragmentów – odpowiadaj powyżej cytatu, oddzielając przy tym 
odpowiedź od oryginalnej wiadomości kilkoma liniami odstępu. Jeśli nie jest to 
konieczne to nie cytuj nic z poprzedniego listu i tylko ewentualnie w temacie do 
otrzymanego tematu wiadomości dodaj „RE: ” jeśli nie zrobi tego za Ciebie program 
obsługi poczty, co się chyba nie zdarza. Dobrze widziane jest przytaczanie tylko tych 
słów adresata, które są ważne w naszej wypowiedzi, a pozostałe usuwajmy, tak 
samo jak reklamy (stopki) dodawane automatycznie do wszystkich wiadomości na 
wielu serwerach z darmowymi kontami.
•Gdy rozsyłasz pocztę do grupy osób, np. spoza firmy czy do znajmoych, korzystaj z 
pola „BCC” czyli „UDW” („Ukryty do Wiadomości”), gdyż nie każdy musi sobie życzyć, 
by jego adres e-mail został ujawniony pozostałym Twoim adresatom.
•Sprawdzaj swój komputer w celu usuwania wirusów, byś nie przesyłał wirusów 
innym internautom.
•Nie rozsyłaj spamu (niechcianej poczty: reklam zazwyczaj) – to grozi wyklęciem na 
wieki, jedno z najbardziej znienawidzonych przez wszystkich niepożądane działanie 
w Internecie.

12

Informatyka  2

4. Dyski wirtualne

Dyski wirtualne powstały w celu możliwości przysyłania/udostępniania dużych plików 

(kota email miały wcześniej a niektóre mają do dzisiaj ograniczenie do ok. 25 MB) oraz 

gromadzenia plików w tzw. chmurze 

4. Dyski wirtualne

Najpopularniejsze usługi to Dropbox, OneDrive, Google Drive. 

Pojemność

[GB]

Maksymalna 
wielkość pliku

[MB]

Możliwość udostępniania do 
innego dysku lub jako linku

[tak / nie / +link]

Dropbox

Onedrive

Google Drive

Dysk onet.pl

Uzupełnij tabelę
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5. FTP i serwery plików

5. FTP i serwery plików

Wiele firm hostingowych udostępniaserwer ftp za darmo (o ograniczonej 
funkcjonalności). Poniżej znajduje się kilka popularnych stron oferujących 
taką usługę: republika.onet.pl, webpark.pl, strefa.pl,  http://www.cba.pl/, 
http://www.prv.pl, http://www.friko.pl, http://www.ugu.pl, http://www.w8w.pl
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5.1. Zakładanie konta na cba.pl

1. Wchodzimy na http://www.cba.pl/

2. Na stronie głównej jest dostępna opcja “Załóż konto już teraz!“, wpisujemy nazwę 

darmowej domeny którą chcemy uzyskać (musi być nie zajęta) aby uzyskać darmowy 
serwer ftp
3. Jeżeli domena jest wolna wybieramy Kontynuuj
4. Wpisujemy hasło do domeny i powtarzamy je w kolejnym polu formularza

5. Uzupełniamy adres e-mail na który dostaniemy link aktywacyjny

6. Przepisujemy kod z obrazka w celu weryfikacji czy nie jesteśmy komputerowym botem 

wypełniającym pola formularza

7. Akceptujemy regulamin po zapoznaniu się z nim i przyciskamy Załóż konto
8. Logując się na podany e-mail wchodzimy w link aktywacyjny konta w celu aktywacji 

bezpłatnego serwera ftp

9. Logujemy się na stronie głównej http://www.cba.pl/ za pomocą wybranego loginu i hasła

10. Wchodzimy w konta FTP -> Menadżer plików
11. Wpisujemy ponownie login i hasło (login w formacie admin@hakeredupl.cba.pl)

12. Gotowe, już za pomocą menadżera plików ftp online możemy wgrywać i usuwać swoje 

pliki
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5.2. Wgranie plików

Dla testu stwórzmy na pulpicie plik index.html, wpiszmy w nim dowolny tekst i wgrajmy na 

nasz darmowy serwer ftp, następnie wejdźmy na swoje założone konto 

http://hakeredupl.cba.pl/index.html i sprawdźmy czy tekst się wyświetla

Staliśmy się posiadaczami serwera FTP, gotowe :) Należy pamiętać że nie wszystkie 

darmowe serwery hostingowe posiadają odpowiednie parametry dla Nas. Oczywiście konto 

na hostingu cba.pl możemy wykorzystać do stworzenia naszej pierwszej strony www/bloga.
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5.3. Programy do FTP – FileZilla i TotalCommander

Innym sposobem na wgranie plików do serwera FTP, jest korzystanie zdarmowego 
klienta FTP. Na rynku oprogramowania istnieje wiele darmowych jak i płatnych 
aplikacji do przesyłania plików na serwer ftp. Z darmowych warto wspomnieć 
o FileZilla , FTP Rush, Cyberduck i oczywiście program zawarty w systemach z rodziny 
Microsoft Windows –ftp.exe.  Najpopularniejszym programem jest TotalCommander, 
który niestety nie jest darmowy

1.ŚciągamyFileZille (Download FileZilla Client ), posłuży do konfiguracji darmowego serwera ftp
2.Instalujemy aplikacje
3.Wchodzimy wPlik -> Menadżer stron
4.PrzyciskamyNowy Adres
5.PrzyciskamyZmień nazwę i wpisujemy przykładowo cba.pl
6.Wpisujemy:

Serwer: cba.pl
Port: 21
Protokół: FTP – protokół transferu plików
Szyfrowanie:Użyj zwykłego FTP
Typ logowania:Pytaj o hasło
Użytkownik: (zgodne z tym w zakładce na stronie cba.pl -> konta FTP)
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Interfejs programu FileZilla
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Konfiguracja programu FileZilla dla darmowego serwera ftp cba.pl

7. Przyciskamy Ok.
8. Przyciskamy z lewej strony okna FileZilla na małyodwrócony trójkąt i wybieramy 
CBA.pl
9. Wpisujemy hasło i gotowe, jesteśmy zalogowani teraz wystarczy przeciągnąć z naszego 
dysku plik aby wgrać go na naszdarmowy serwer ftp
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5.4. Zakładanie konta na cba.pl

Porównaj pojemności bezpłatnych kont na stronę WWW z dostępem przez FTP. 

Podaj, jakie inne ograniczenia mają te serwisy.

Pojemność Ograniczenia (wielkość pliku, transfer 
miesięczny itp.)

republika.onet.pl, 

webpark.pl

www.cba.pl

www.friko.pl
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Źródła informacji

źródła 


