
KOMUNIKACJA

Listy i grupy 
dyskusyjne



Do czego służą? 

 Do wymiany opinii na dany temat.
 Do dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami z danej 

dziedziny.
 Do nawiązywania kontaktów z specjalistami w 

określonym temacie.
 Do poszukiwania pracy.
 Do zdobywania wiedzy i doświadczenia z różnych 

dziedzin.
 Nawiązywania kontaktów, przyjaźni.
 Do celów rozrywkowych.



Jak działa lista dyskusyjna?

 Użytkownik wysyła list do 
serwera listy dyskusyjnej.

 Serwer rozsyła list do 
wszystkich zapisanych 
użytkowników. 

 Oczywiście do listy 
dyskusyjnej trzeba się 
najpierw zapisać. Od tego 
momentu członkowie listy 
będą otrzymywać wszystkie 
wysłane do serwera listy.
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Grupy dyskusyjne

 Na całym świecie działają setki 
serwerów grup dyskusyjnych.

 Serwery wymieniają się między 
sobą wiadomościami.

 Użytkownik wysyła wiadomość 
do najbliższego serwera. 
Serwery dbają aby pojawiła się 
ona na wszystkich serwerach w 
sieci. 

 Aby przeczytać tę wiadomość 
wystarczy połączyć się z 
dowolnym serwerem.
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Różnice pomiędzy listami i grupami 
dyskusyjnymi

Listy dyskusyjne
 Użytkownicy muszą się 

zapisywać.
 Wiadomości trafiają do 

skrzynki mailowej 
użytkownika.

 Każda wiadomość jest 
rozsyłana do wszystkich 
członków listy.

 Jest tylko jeden serwer 
obsługujący listę.

Grupy dyskusyjne
 Nie trzeba się zapisywać.
 Wiadomości są 

przechowywane na serwerze.
 Użytkownicy ściągają tylko 

interesujące ich wiadomości.
 Listę obsługują setki 

serwerów.



Serwery grup dyskusyjnych 
w Polsce

 Dla klientów TP S.A.
news.tpi.pl

 Dla Bydgoszczy i Torunia
mat.uni.torun.pl

 Ogólnokrajowe
lublin.pl

news.man.torun.pl
ict.pwr.wroc.pl

news.task.gda.pl



Hierarchia grup

 Grupy dyskusyjne są uporządkowane w 
drzewo. Nazwy grup dyskusyjnych 
odzwierciedlają to uporządkowanie.

pl

rec sci news comp

gry

rpg

humor osmatematyka

najlepsze advocacy



Grupy specjalne

 pl.test – na tę grupę wysyłamy wiadomości testowe. 
Wysłanie wiadomości testowej na inną grupę jest 
uważane za nietakt.

 pl.announce.newsgroups – na tej grupie pojawiają się 
ogłoszenia o głosowaniach na nowe grupy. Grupy są 
tworzone gdy dostaną odpowiednią liczbę głosów od 
Internautów.

 pl.news.nowe-grupy – zanim ogłoszenie pojawi się na 
grupie pl.announce.newsgroups propozycja jest 
dyskutowana tutaj.

 Wiecej o Polskim Usenecie można poczytać tutaj:
http://www.usenet.pl/



Hierarchia alt.*

 Aby stworzyć grupę dyskusyjną trzeba zwykle przejść 
przez długą i uciążliwą procedurę: trzeba napisać kilka 
dokumentów ze specyfikacją grupy, poprowadzić 
dyskusję nad jej powstaniem i uzyskać dla niej 
odpowiednią liczbę głosów.

 Wyjątkiem jest hierarchia alt.*, w której każdy 
Internauta może założyć grupę od ręki np.:

alt.fan.zse
 Grup w hierarchii alt.* jest kilkakrotnie więcej niż 

wszystkich innych grup dyskusyjnych a treści na nich 
prezentowane są bardzo kontrowersyjne.



Komunikaty specjalne: 
cancel i supersedes

 Polecenie „cancel” wysyłamy do serwera jeśli 
chcemy skasować swoją wiadomość. Polecenia 
tego używają także administratorzy i specjalne 
programy usuwające z serwerów spam.

 Polecenie „supersedes” wysyłamy do serwera 
jeśli chcemy zastąpić swoją wiadomość 
poprawioną wersją.



Popularne zachowania na grupach 
dyskusyjnych

 Treści kontrowersyjne i obraźliwe szyfrujemy za pomocą 
algorytmu ROT13. W ten sam sposób postępujemy ze 
spoilerami, to znaczy informacjami mogącymi zepsuć 
przyjemność oglądania filmu czy czytania książki.

 Za brak kultury, opowiadanie głupstw i spam można 
dostać „plonka”. Jest to zwrot oznaczający „nie chce mi 
się z Tobą gadać”. Zwykle osoba wysyłająca „plonka” 
uruchamia także program dzięki któremu przestaje 
odbierać wiadomości od „splonkowanego” użytkownika.



Archiwum grup dyskusyjnych

 Ze względu na ograniczoną pojemność serwerów, 
wiadomości przechowywane są tylko przez pewien czas 
(kilka dni), później są kasowane.

 Archiwizacją i udostępnianiem wiadomości zajmuje się 
serwis Google.

http://groups.google.com.pl/
 Archiwum grup dyskusyjnych jest często lepszym 

źródłem informacji niż wyszukiwarki WWW.


