
Temat 20 

Tematyka dzisiejszych zajęć:  

1. Etykieta w korespondencji elektronicznej,  

2. Wirusy komputerowe,  

3. Ochrona przed wirusami (programy antywirusowe),  

4. Poczta internetowa bez wirusów.  
5. Forum dyskusyjne 

 
Netykieta (w korespondencji elektronicznej) 

 
Jest to zestaw zasad jakimi należy kierować się podczas pracy z pocztą 
internetową aby używanie jej było przyjemne i łatwe (zarówno dla nas samych 
jak i osób, z którymi będziemy się komiunikować): 

 Listy należy podpisywać swoim imieniem i nazwiskiem.  

 Należy używać języka odpowiedniego do osoby nadawcy.  

 Usuwaj przeczytane wiadomości z serwera, by nie zajmowały miejsca na 
jego dysku.  

 Przed wysyłaniem załącznika sprawdź go programem antywirusowym.  
 

Co to jest wirus komputerowy? 
 

Jest to najczęściej prosty program komputerowy, który bez zgody i 
wiedzy użytkownika powiela się. Każdy wirus musi mieć swojego nosiciela – 
może nim być w zasadzie każdy program użytkowy. Po dołączeniu się do 
programu wirus zmienia sposób jego funkcjonowania. W chwili uruchamiania 
zainfekowanego programu rozpoczyna się dwufazowy etap działania wirusa.  

 Pierwszy to maksymalne rozmnożenie wirusa polegające na 
umieszczeniu kodu wirusa w kolejnych miejscach systemu. Miejsca te są 
zależne od typu wirusa.  

 Druga faza to destrukcyjne działanie wirusa. Najczęściej aktywowana ona 
jest w wyniku wystąpienia konkretnych warunków, głównie określonych 
przez twórców (np. wirus Czarnobyl, który uaktywniał się 26 dnia 
każdego miesiąca na pamiątkę wybuchu w elektrowni w Czarnobylu).  

 
 
 
 
 



Gdzie zamieszkują wirusy? 
 

 
 

Profilaktyka – czyli czym jest program antywirusowy? 
 
Jest to program, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie 
wirusów komputerowych. Program antywirusowy powinien mieć możliwość 
aktualizacji definicji nowo poznanych wirusów.  
 
Poczta internetowa bez wirusów  
 
Należy unikać otwierania załączników z wiadomości pochodzących od 
nieznanych użytkowników (zwłaszcza, gdy jego adres internetowy wygląda na 
„podejrzany”).  
Ewentualne tego typu wiadomości (często pisane częściowo po angielsku) 
umieszczajmy w folderze SPAM, aby kolejne nie były w ogóle wyświetlane.  
 

Forum dyskusyjne 
 
Kiedy szukamy odpowiedzi na jakieś pytanie lub rozwiązania dręczącego nas 
problemu, poszukajmy pomocy na forach dyskusyjnych. To specjalnie 
skonstruowane strony internetowe, które skupiają użytkowników chętnych do 
wymiany informacji. Na forum możemy znaleźć odpowiedź na nasze pytanie, 
ale i pomóc innemu użytkownikowi odpowiadając na jego post (wiadomość).  
Treść na forach dyskusyjnych jest dokładnie posegregowana, aby łatwo było 
znaleźć interesujące nas materiały. W ramach danej kategorii zarejestrowani 



użytkownicy zakładają tematy (zwane wątkami). Osoby, które chcą się 
wypowiedzieć w tej dyskusji odpowiadają autorowi pisząc post.  
 
Co trzeba zrobić, aby skorzystać z forum?  
 

 
 
Jakich zasad należy przestrzegać na forach?  

 zanim zadamy pytanie należy sprawdzić, czy wcześniej taki temat nie 
został już poruszony,  

 nasze wiadomości powinny być zamieszczone na forum zgodnie z 
tematyką grup tematycznych istniejących na forum,  

 zasady pisowni w Internecie nie dopuszczają pisania całych wypowiedzi 
wielkimi literami.  

 

 


